
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. december 2018 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

Ingen beboere kom i dag. 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Al kommunikation med KAB og EK skal gå gennem formanden. 
Der er intet bestyrelsesmøde i januar. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

Vende låse i opgange med kælder-adgang er ikke lovligt på grund af adgang til flugtveje i 
kælderen - test-dørene i nr. 55 vendes tilbage. 
Vandets hårdhedsgrad er justeret op til 12 dTh, for at imødegå klager over smagen. 
Det nye sti-forløb forventes afsluttet i næste uge. 
El- og vandaflæsning er i orden. 
Vaskerierne lukkes to dage for overgang til ny leverandør af sæbe. 
Der laves løbende oprydning i kældrene fremover. Eventuelle henstillede effekter vil blive 
fjernet og en seddel opsat at man i tre måneder kan henvende sig på EK. 
Der iværksættes “cykel-oprydning” i marts. 
 

3. Igangværende sager. 
“Det grønne udvalg”: 
-Potentilla flyttes fra området foran nr. 32-38 til området ved legepladsen. 
-Afventer i øvrigt placering af molokker. 
 
Affaldssorteringssystem: 
 - afventer svar fra Vallensbæk Kommune. 
 
Nye lejemålsdøre: 
Møde udskudt til januar. HUSK elektronisk adgangskontrol og elektroniske bomme. 
 
Altansagen: 
- møde med samme rådgiver som sagen om lejemålsdøre. 
Møde udskudt til januar. 
 

4. Fremtidigt virke. 
Parkeringspladserne. 
-Skal vi entrere med et p-selskab, eller elektroniske bomme (måske i forbindelse med 
nye lejemålsdøre)?. Vi beder KAB om at checke med andre ejendomme som har 
elektronisk adgangskontrol. 
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5. Eventuelt. 
Lejemål der anvendes ulovligt. 
-Der er stadig lejemål, som anvendes ulovligt. Desværre er det meget svært at gøre 
noget juridisk. 
 
Er der noget til vores nyhedsbrev? 
-P-disciplin. 
-Varmeregnskab. 
-YouSee giver ingen svar. 

 
Deltagere: Lone, Stig, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret. 
Afbud: . 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/12 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 18:30. (BEMÆRK - intet 
møde i januar) 
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