
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

En beboer oplever, at der næsten ALDRIG er ledige maskiner på ulige side, men 
sjældent at der kommer nogen og benytter reservationerne. 
-Check med Miele om systemet virker. 
-Check med Miele om vi kan få en log-fil, så vi kan se hvem der reserverer uden at 
udnytte. 
 

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst: 
-Vi er nødt til, at vente på et nyt log-in. 

 

 
Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

Kontrol-aflæsning af el og vand er uden uregelmæssighedder. 
Kældervinduer kan påbegyndes igen efter sommer (så vi er sikre på, at budgettet ikke er 
blevet brugt til “noget andet”). 
Plæneklipperrobotter forventes sat i drift på lige side “i løbet af foråret”. 
“Den våde væg” i kælderen under nr. 51, ser ud til at være tørret op efter den seneste 
behandling. Hvis det holder, vil en renovering blive iværksat. 
I kælderen under nr. 49 er der også vådt, og et tilbud på renovering som dén i nr. 47 er 
på vej. 
Der er bestilt tilbud på maling af “alt udvendigt træværk”, som sternbrædder, udhæng 
skure mm. 
Sti-udskiftning vil blive fortsat ud for gavlen ved nr. 48 og om mod legepladsen, hvor bed 
mod parkering skal fjernes, så stien får fuld bredde. 
Michael viste pakken der skal rundt-deles i forbindelse med det nye affaldssystem. 
 

3. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg: 
Ikke noget nyt. 
 
Affaldssorteringssystem: 
Forventes i drift ultimo januar eller primo februar. Nærmere information vil blive uddelt til 
alle beboere inden. 
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Nye lejemålsdøre: 
Der er møde i følgegruppen, men rådgiveren har skiftet stilling, og en ny skal først sættes 
ind i sagen. 
 
Altansagen: 
Samme rådgiver som lejemålsdøre. 
 
Nye rør: 
Næste følgegruppemøde er d.29/1. 
 
Parkering: 
Afventer “ok” fra KAB-jura. 
 

4. Fremtidigt virke. 
: 
. 
 

5. Nyt fra OB. 
Alle afdelinger under Vallensbæk Boligselskab skal have en samlet hjemmeside, hvor de 
enkelte afdelinger får hver sin underside - der mangler dog info fra KAB for at man kan 
komme videre. 
Næste OB-møde er 24/2. 
 

6. Eventuelt. 
Lone:-. 
Stig:-. 
Claus:-. 
Preben:-. 
Else:-. 
Thomas:-. 

 
 

 
Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret. 
Afbud:Stig. 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 12/1 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 18:30. 
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