
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

En beboer henvendte sig, for at høre om nyt vedr. lukning af de åbne altaner. 
-Vi har stadig ikke fået nogle brugbare tilbud, men der arbejdes til stadighed på det. 
 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
-Der er kommet en lovændring som gør, at hvis en (typisk ældre) beboer har fået 
monteret hjælpemidler i boligen, som f.eks. håndtag på toilet, er det ikke længere 
kommunen som skal nedtage ved fraflytning, men beboeren. 
 
-Der er mulighed for, at få besøg af en politibetjent med narkohund, som kan gennemgå 
vore kældre og opgange. Hvis hunden markerer f.eks. ud for et kælderrum, vil politiet 
kontakte beboeren. Vi arbejder videre med at få en aftale i stand. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

-Der bliver opsat ny lygtepæl ved det nye sti-forløb ud for nr. 52/54. 
 
-Cykel-fælden er opsat samme sted, men der mangler stadig noget færdiggørelse. 
 

3. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg. 
-Præsentation af plan for beplantningen fra nr 32 - 38. Det foreslås, at der opsættes 
ekstra cykel-stativer ud for nr. 36 og 38, som blev vedtaget. Det betyder at der 
påbegyndes beplantning med nye potentilla-buske snarest. 
 
Affaldssorteringssystem. 
-Afventer nyt forslag fra Joca. Skulle komme inden for et par uger. 
 
Nye lejemålsdøre. 
-Ramt af at vores driftschef er stoppet. 
 
Altansagen. 
-Som lejemålsdøre. 
 
Sparekrav. 
-afventer nye forslag fra KAB 
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4. Fremtidigt virke. 
-Ikke noget til dette punkt. 
 

5. Eventuelt. 
Bolind, ved Per Søgård, præsenterede et forslag til ændring af fællesvaskerier. Mere 
information og undersøgelse nødvendig. Per fik en række spørgsmål med hjem, og 
vender tilbage. 
 
Det bløde vand kan pt. ikke checkes for hårdhed på grund af manglende udstyr. 
 
 

 
Deltagere: Lone, Stig, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret. 
Afbud: Claus 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/3 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2. april 2019 kl. 18:30. 
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