
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. september 2019 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

Toilettet ved ejendomskontoret benyttes stadig af håndværkere. 
-Ejendomskontoret skal igen indskærpe over for håndværkere, at dette toilet ikke må 
benyttes. 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Evaluering af afdelingsmødet: 
-Tidspunktet fungerede rigtigt godt. 
-Referatet er godkendt, og ophænges i denne uge, samt udsendes til “Nyhedsbrev”. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

Tilbud på robotter til plæneklipning er modtaget, og vil frigive tid på ejendomskontoret. Vi 
arbejder videre med projektet, og forventer at være klar til græs-sæsonen begynder. 
 
“Den våde væg” i den ulige vaskekælder er nu behandlet, og når det er absorberet fuldt 
skulle vi opleve en markant forbedring. 
 
Vallensbæk Kommune har stadig ikke ladet høre fra sig vedr. fældning af træer langs 
centervejen. 
 
Når en beboer ønsker at låne trækvognen, kan de ved henvendelse få udleveret nøglen 
til låsen (evt. lagt i beboerens postkasse). Vognen vil kunne afhentes ved 
containergården, og skal afleveres samme sted efter brug - nøglen afleveres herefter i 
ejendomskontorets postkasse. 
 
Elektrikker er tilkaldt til lamper ved legepladsen på ulige side. 
 

3. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg. 
Skal afholde et møde inden midten af oktober, så der er en klar plan for dels det som skal 
igangsættes inden vinteren, og også klar til foråret. 
Driftschefen vil forsøge, at få en gartner ud til et møde med “Det grønne udvalg”, til råd 
og inspiration. 
 
Affaldssorteringssystem. 
Forventet start af nedgravning september/oktober.  
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Rør-projekt: 
Bestyrelsen bliver indkaldt til et møde med ingeniøren, så vi kan få alle synspunkter med, 
så vi kan få et færdigt projekt. 
 
Nye lejemålsdøre: 
Bestyrelsen holder møde med rådgiver måske i forbindelse med næste bestyrelsesmøde 
1/10 (i så fald kl. 16:30). 
 
Altansagen. 
Vi har modtaget tilbud, og KAB vil lave nogle beregninger så vi kan få afholdt et 
ekstraordinært afdelingsmøde. 
 
P-selskab: 
Bestyrelsen skal have et færdigt regelsæt, som ParkZone skal indføre i aftalen. Herefter 
kan KAB verificere den iht. lovlighed. 
Vi skal have sammenfattet vore ønsker til et regelsæt. Stig sender forslag til os ud fra de 
betragtninger vi har haft debatteret, og så færdiggør vi et forslag pr. e-mail. 
 

4. Fremtidigt virke. 
- 
 

5. Eventuelt. 
Hækklipning skal enten foregå i april og august, eller ved én årlig klipning i juli. Den 
frigivne tid kan så anvendes til mere ukrudsfjerning mm. 
 

 
Deltagere: Lone, Stig, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret 
og Driftschef Bo. 
Afbud: -. 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/9 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 18:30. 
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