
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. november 2019 kl. 16:30 
Beboerhenvendelser: 

1. Yousee har sendt brev til beboer om at de har fået en pris som er forhandlet af 
bestyrelsen, en sandhed med modifikation...... 

2. Opgangsbelysning bedes justeret, nr. 33 og 47 blev nævnt som problem. 
3. Letbane anlæg, indvirkning på højstrupparkens areal. Intet ud over træbeskæring. 
4. Tørregård, opsætning af kroge, tømmer er rykket. (Bestyrelsen stille spørgsmål til 

ejendomskontoret, om de kunne opsætte disse kroge, uht. Driftsudgifter). 
5. Vi modtager en mail på anmodning om adgang til ex skralderum i lav opgang. ( vi 

skal sikre læseadgang til ab@kab-bolig.dk 

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Ny kundechef 
Fælles hjemmeside for boligselskabet.Bestyrelsen er enige om at HP går efter en løsning 
som http://sob.dk og indhold skal tages fra vores eksisterende hjemmeside 
http://Hojstrupparken.dk.. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

Her skal vi drøfte sammen  
Sti projektet har fået en Regning på ekstraarbejde på 180.000 kr.Der var ikke stabilgrus 
under eksisterende belægning, hvorfor der skulle graves ekstraordinært og udlægges 
stabil. 
Beplantnings projekt går trægt, gartner er rykket for fremdrift. 
Serviceramme – et dialogværktøj, jeg ville gerne sende det til jer inden mødet så i kan se 
på det, ellers får i det i postkassen. 
 

3. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg: 
-. 
 
Affaldssorteringssystem: 
-. 
 
Nye lejemålsdøree: 
-. 
 
Altansagen. 
-. 
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Nye vandrør: 
-. 
 
P-selskab: 
-gennemgang af redigeret udkast fra Stig. Stig fremsender det til os alle inden mødet.  
Stig indsender udkast til KAB for juridisk gennemgang. 
Handicappladser skal fremadrettet kun mærkes som handicapplads og ikke med 
nummerplade.. 
 

4. Fremtidigt virke. 
Nyhedsbrev: Stig er redaktør på det næste, kom gerne med indlæg. 
Vi har på budgetmødet lovet lidt prosa om god adfærd i tørregårde.. 
 

5. Eventuelt. 
Oplysningsskema for Højstrupparken via organisationsbestyrelsen (Dialog med 
Kommunen) Kommer som en fil bagefter. skemaet gennemgået og svar redigeret ift. 
virkeligheden i HP. 
Nøgle afdækning: Det er i dag muligt at få lavet nye nøgler til en lejlighed uden om 
ejendomskontoret. Ved fraflytning kan der derfor være nøgler som ikke er registreret og 
som kan misbruges hvis nøglecylinder ikke udskiftes ved genudlejning. 
Dette er noget som skal afdækkes, og retningslinjer for nøgleadministration skal 
afstemmes med KAB/ejendomskontoret. 

 
Deltagere: Lone, Stig, Claus, Else og Preben samt Michael fra ejendomskontoret. 
Afbud: Thomas. 
Referent: Preben 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 3. december 2019 kl. 18:30 
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