
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

Der holder ofte storvogne, på andre parkeringspladser end dem til storvogne. Må jeg så også 
parkere en autocamper på de almindelige pladser, vil en beboer vide. 
-Nej, selvfølgelig skal man overholde vores husorden. 
-Oplever man, at husordenen på den ene eller anden måde bliver overtrådt, skal man 
meddele det til ejendomskontoret - f.eks. på ek-hoejstrupparken@kab-bolig.dk eller ved 
personlig henvendelse. 

 

Dagsorden: 

1. Målsætningsprogram og Handlingsprogram, er der rettelser eller kan det 
godkendes som det er.  
Dokumentet fra VB blev debatteret og enkeltpunkter blev kommenteret til boligselskabet. 

 
2. YouSee. 

Kim Christoffersen meldte afbud. Det er meget vigtigt, at vi ASAP får en ny aftale….jo før 
jo bedre. 
Michael kontakter Peter for status.  

 
3. Orientering fra ejendomskontoret, gerne vedlagt en handlingsplan for det næste 

halve år, som kan hænges op. 
Der arbejdes videre med udskiftning af kældervinduer med skader til glas-sten. 
EK er lukket d. 19/6 på grund af mødeaktivitet for driften i VB. 
Der indhentes tilbud på den nødvendige træfældning hos endnu en arborist. 
EK forsøger stadig at justere de nye LED-lamper i opgangene, men det er svært nu hvor 
det jo er lyst hele arbejdsdagen. 
Der har været episoder med stenkast mod vinduer fra skolen. Der er ved at blive 
undersøgt om der er opstået skade. Skolen har opsat foranstaltning for, at holde ekstra 
afstand til hegnet. 
Blødtvandsanlæg forventes monteret i løbet af juli. 
Der er kontakt til en konsulent vedr. både altan-udvidelser og døre. 
 

4. Input til nyhedsbrev. 
Der er pt. ikke det store, så vi sender ikke noget ud lige nu. 
 

5. Mødedato for august måned (inden afdelingsmødet). 
7. august kl. 18:30 til gennemgang af indkomne forslag (deadline 1. august). 
 

Afdelingsbestyrelsen – Højstrupparken 59, kælderen – 2665  Vallensbæk Strand 
ab-hoejstrupparken@kab-bolig.dk 



               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

6. Afdelingsmøde 23. august - hvem handler osv. 
Preben sørger for indkøb. 
  

7. Gennemgang af Råderet og Husorden. 
KAB har indført vores råderet og husorden i nye skabeloner. 
 

8. Eventuelt. 
- 

 
Deltagere: Lone, Stig, Preben, Claus, Thomas, Erik og Michael. 
Afbud: 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 20/6 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er for den nye bestyrelse tirsdag d. 4 september 2018 kl. 
18:30. 
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