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Selskabet 

1. Referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens ekstraordinære møde den 12. november 2018 er tidlige-

re fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

Der er i den mellemliggende periode ikke fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor 

dette fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse, formandens underskrift og ind-

sættelse i protokollen. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, og efterfølgende underskriver for-

manden dette. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 98, stk. 6, 

fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Der er ikke tilført revisionsprotokollen 

yderligere siden sidste møde. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 

 

3. BL’s kredsarbejde 

Formandsskabet vil informere om arbejdet i BL’s 9. kreds. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Ghettopakken er vedtaget. I Københavnsområdet betyder det, at et stort antal beboere inden for en 

kortere årrække vil skulle flytte fra områder i Høje-Taastrup og København. 

 

 

 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 10. december 2018 

Udsendt den 20. december 2018 

 

 
 

4/14 

Sager til beslutning 

4. Opfølgning på målsætningsprogram  

Repræsentantskabet vedtog den 25. juni 2018 værdigrundlag, mål- og handleprogrammer for 

boligorganisationen 2018-2022. 

 

I handleplanerne er fastlagt en række aktiviteter, som skulle gennemføres i 2018. På mødet 

den 1. oktober 2018 blev ansvaret for disse fordelt.  

 

På nuværende tidspunkt er status for de enkelte aktiviteter: 

 

 Telefonlister og maillister er opdateret. KAB har udsendt opdateret liste til alle bestyrel-

ser. 

 Ny dagsordensskabelon er ikke endeligt taget i brug, da KAB p.t. har den generelle 

dagsordensskabelon til revision. En skabelon forventes at kunne præsenteres på først-

kommende møde – med tilpasninger til Vallensbæk Boligselskabs ønsker. KAB bestræber 

sig dog allerede nu på at skrive vurdering af relationen til målsætningsprogrammet på 

større beslutningspunkter. 

 Et skema, som tydeliggør kompetence- og ansvarsfordelingen mellem henholdsvis afde-

lingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og KAB/driften, er under udarbejdelse af for-

mandskabet og KAB. Skemaet vil beskrive de enkeltes ansvar/opgaver inden for forskel-

lige typer sager – herunder: husordenssager, indkøb, afdelingsmøder, personale og D/V-

planer.  Organisationsbestyrelsen kan supplere med yderligere punkter, som ønskes be-

skrevet. 

 Et udvalg bestående af Peder Kornum og Thomas Lund er i gang med oplæg til kommu-

nikationsstrategi. 

 Udkast til strategi for brug af Dispositionsfonden er udarbejdet af KAB og drøftet på sid-

ste møde. Tilrettet udkast er til godkendelse på nærværende møde. 

 Alle medarbejdere er orienteret om og har fået udleveret boligorganisationens værdi-

grundlag, mål- og handlingsprogram. 

 Vallensbæk Boligselskab har tilsluttet sig KAB’s politikker m.v. for personale. Organisa-

tionsbestyrelsen er orienteret om politikker og forhold på mødet den 12. november 2018. 

 Handleplan for samarbejdet med KAB er udarbejdet i foråret 2018. Seneste opfølgning er 

sket på mødet den 12. november 2018. 

 

Aktiviteter fastsat for 2019 i handleprogrammerne planlægges nærmere på mødet den 25. fe-

bruar 2019. 
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommer med in-

put til punkter, som ønskes medtaget i skemaet over kompetencefordeling. 

 

Kommunikationsarbejdsgruppen fortalte, at kommunikationsstrategien er på vej. Udkastet bliver 

klar til næste møde. Der arbejdes også på forslag til hjemmeside. Oplæg kommer ligeledes til febru-

armødet. 

 

Organisationsbestyrelsen bad om, at status fremover afrapporteres i skemaet for målsætningsprog-

rammet. 

 

Formanden opfordrede organisationsbestyrelsens medlemmer til hver især at tænke over, hvilke de-

le af målsætningsprogrammet, man kan tænke sig at have ansvar for. 

 

Følgende punkter ønskes tilføjet til kompetencenotatet: 

 

 Beboerdemokrati (valg til bestyrelse og repræsentantskab) 

 Valg af håndværkere og tilbud på vedligeholdelsesarbejder 

 Husorden 

 Drifts- og vedligeholdelsesplaner 

 Mandskabet i driften 

 Råderet 

 Vedligeholdelsesreglement 

 Klagesager 

 Konflikter 

 Bekymringssager 

 Styringsdialog 

 Kontakt til kommunen 

 Samspillet med administrationen 

 

5. Implementering af beboer-app 

Ejendomskontorerne er i gang med at implementere det nye opgavesystem iOpgave. Opga-

vesystemet giver mulighed for bedre opfølgning og mere systematisk arbejdsplanlægning. 

 

Til systemet hører også beboer-appen, som giver mulighed for, at beboere med en smartpho-

ne let kan melde opgaver direkte ind 24/7, i stedet for at skulle forholde sig til åbningstider el-

ler telefontider. App’en giver også mulighed for at få push-beskeder fra ejendomskontoret, 

hvis der eksempelvis lukkes for vandet.  

Der vil ligeledes være mulighed for at lægge videoer på, som viser, hvordan beboerne selv 

kan gennemføre simple vedligeholdelsesopgaver, f.eks. udskiftning af perlatorer på vandha-

ner, brug af termostater osv. 
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App’en vil være en del af boligorganisationens målsætningsprogram, mål 6.6, hvor det er be-

sluttet, at boligorganisationen vil være 100 % digital. Der skal dog stadig tages hensyn til de 

beboere, som ikke er digitale, og det er der også taget højde for i tankerne om app’en. 

  

Beboer-app’en er et supplement til de muligheder for kontakt til ejendomskontoret, beboerne 

allerede har. Beboer-app’en vil derfor være en tydelig serviceforbedring for en del beboere i 

Vallensbæk Boligselskab. Samtidig vil opgaver, som meldes ind gennem app’en, også kunne 

spare ejendomskontorerne for noget administrationstid i form af telefon- og/eller skranketid 

samt registrering af opgaven. Den sparede tid vil kunne bruges til eksempelvis at løse flere 

opgaver uden brug af håndværkere.  

  

En kort introduktion til beboerapp’en vil blive givet på organisationsbestyrelsesmødet. Pilot-

test af app’en er evalueret i november 2018. Der arbejdes på enkelte, vigtige ændringer. 

App’en vil være tilgængelig for implementering fra februar eller marts 2019. 

  

For at sikre viden om app’en til de beboere, som kan have glæde af den, foreslår KAB at lave 

en mindre introduktionskampagne. KAB anbefaler følgende: 

  

 Før-kursus for beboervalgte (så afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan vejlede andre beboe-

re)  

 Stickers og doorhangers (til at sikre opmærksomheden) 

 Chokoladekampagne (for at få beboere til at melde sig) 

 Beboercaféer (der er gode erfaringer med at give beboere hjælp til at komme i gang) 

  

Liste over kampagnemateriale, som kan anvendes, er vedhæftet som bilag 5. 

Af listen fremgår det, at der kan vælges forskellige muligheder.  

 

Pakke C, som koster 2.400 kr. ekskl. moms og miljøtillæg, er den pakke, som er tættest på at 

dække Vallensbæk Boligselskabs behov. Det foreslås, at der indkøbes 550 doorhangers, 4 

stickers A3 og 4 stickers A4 samt 250 visitkort - inden for en maksimal ramme på 3.500 kr. in-

klusive moms og miljøtillæg. 

  

Der kan også laves en chokoladekampagne, hvor beboerne kan få et stykke chokolade i post-

kassen, hvis de opretter en fiktiv opgave i App’en indenfor en vis periode. 

 

Det er ejendomskontorerne, der skal lægge chokoladen i beboerens postkasse, og gerne hver-

dagen efter beboeren har indmeldt opgaven. Dette kan være en ekstra belastning for de rela-

tivt små ejendomskontorer i Vallensbæk Boligselskab og anbefales derfor ikke her. 

 

Kampagnen er en mulighed for at synliggøre Vallensbæk Boligselskabs ønske om at sikre god 

og effektiv beboerservice. 
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Bilag 5: Liste over kampagnemateriale 

  

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter at gennemføre en implementeringskampagne  

for beboer-app’en i marts/april 2019, vælger materiale og bevilger det fornødne beløb til be-

stilling af materialerne.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal informeres om beboer-appen i nyhedsbrevene. 

 

På februarmødet, hvor dato for færdiggørelsen forventes kendt, planlægges nærmere. 

 

6. Kriterier for bevillinger 

Organisationsbestyrelsen behandlede udkast til principper for tildeling af midler fra disposi-

tionsfond, trækningsret og arbejdskapital på mødet den 12. november 2018. Organisationsbe-

styrelsen ønskede et par præciseringer, som er indført.  

 

Revideret udkast til principper for bevillinger til endelig godkendelse er vedlagt som bilag 6.  

 

Bilag 6: Revideret udkast til principper for bevillinger 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender endeligt principper for bevillinger fra dispo-

sitionsfond, træningsret og arbejdskapital. 

 

Godkendt. 

 

7. Bestyrelsesvederlag 2018/2019 

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage be-

slutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. januar 

2019. 

 

Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 

81,42 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 48,85 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2018. Reguleringen vil 

medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 28.403 kr. til ca. 29.050 kr.  

 

Bestyrelsen har på et tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles så-

ledes, at formanden i 2017 har modtaget 9.467 kr., næstformanden 2.367 kr. og de øvrige 

medlemmer 2.367 kr. 
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Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshono-

rar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen be-

tales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen 

betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs be-

gyndelse. 

 

Godkendt. 

 

Det blev samtidig aftalt, at arbejdet fremover fordeles mere, så det afspejler fordelingen i vederlag. 

 

8. 49-2- Rosenlunden - Individuel modernisering - Godkendelse af byggeregnskab  

Den individuelle modernisering af køkken, badeværelse og altan (pulje 2) er afsluttet, og der 

er udarbejdet byggeregnskab. 

 

Byggeregnskabet er vedlagt som bilag 8. 

 

Bilag 8: Byggeregnskab. Bilaget eftersendes, hvis det kommer fra revisionen inden mødet. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet.  

 

Regnskabet var endnu ikke modtaget. Punktet blev udsat. 

 

9. 49-3-Firkløverparken - handlingsplan  

Organisationsbestyrelsen har ønsket en handlingsplan for Firkløverparken, som skal imødegå 

det, afdelingsbestyrelsen oplever som en uheldig udvikling i normerne i afdelingen, og imø-

degå en skævvridning af beboersammensætningen.  

 

KAB har gennem interviews og en analyse af tal for udlejning, husordenssager mv. vurderet 

muligheder for at ændre den oplevede udvikling – dels gennem en skærpet procedure om 

husordenssager, dels gennem ændrede anvisningskriterier.  

 

Udkast til lille handleplane er vedlagt som bilag 9. 

 

Bilag 9: Udkast til lille handleplan 
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til handleplan og beslutter den videre 

proces. 

 

Organisationsbestyrelsen ønskede følgende tilføjet til handleplanen: 

 

 Tydeligere formål 

 Boligstatistiske nøgletal og opdaterede udlejningstal 

 En spørgeskemaundersøgelse af ventelisten (KAB estimerer pris) 

 Forslag til ændret bolignøglemodel 

 Relevante sammenligninger med andre boligafdelinger i selskabet – f.eks. på antal af påmindel-

ser pr. beboere. 

 

Der holdes et møde om handleplanen med afdelingsbestyrelsen og driften. 

 

9a.   Beboersammensætningen i 49-3 Firkløverparken – Ekstra punkt 

Firkløverparken ønskede beboersammensætningen drøftet i separat punkt. 

 

Det er afdelingsbestyrelsens oplevelse, at udviklingen i beboersammensætningen skaber udfordrin-

ger for sammenhængskraften og attraktiviteten i afdelingen. Eksempelvis opleves det, at nogle be-

boere fraflytter, hvis de har muligheden, samt at det er blevet mærkbart sværere at samle beboere til 

arrangementer som eksempelvis sommerfest og julefest. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede beboersammensætningen og besluttede, at handleplanen tilføjes 

opdaterede udlejningstal, spørgeskemaundersøgelse på ventelisten, forslag til ændret bolignøgle-

model og mulige sammenligninger af adfærd i afdelingen med adfærd i de andre afdelinger. 

 

10. Håndtering af husordenssager mv. 

Organisationsbestyrelsen har planlagt et kursus for alle afdelingsbestyrelser den 7. januar 

2019, hvor håndteringen af sager om overtrædelse af husordenen eller andre reglementer i 

afdelingen, som f.eks. vedligeholdelsesreglementet gennemgås.  

 

Indsatsen kan relateres til punkt 8.1 i mål- og handleprogrammet, hvoraf det fremgår, at bo-

ligorganisationen ikke accepterer husordensovertrædelser eller kriminel adfærd i boligområ-

derne. 

 

Det vil blive gennemgået, hvordan forskellige typer af sager kan håndteres – herunder ek-

sempelvis ulovlig fremleje, støjsager, manglende oprydning på altaner osv. 
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Der vil være forskel fra sag til sag, da det er forskelligt, hvad retssystemet vil have brug for, 

hvis en sag ender der. Organisationsbestyrelsen skal på dette møde fastlægge retningslinjer-

ne, der skal arbejdes efter.  

 

Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne har tidligere påpeget, at man ønsker en 

strammere kurs over for overtrædelser for at sikre, at afdelingerne kan forblive attraktive.  

 

KAB’s juridiske afdeling forsøger generelt at sikre et juridisk grundlag, som med rimelig 

sandsynlighed vil kunne holde i en retssag, inden dette anbefales, men er også indstillet på at 

forsøge at gennemføre flere sager, hvis organisationsbestyrelsen er indstillet på dette.  

 

Det kan dog være en udfordring for KAB’s juridiske afdeling at tage stilling til en påmindel-

se, når der er tale om en sag mellem to beboere, hvor der ikke er udefra kommende vidner. 

 

Desuden er det muligt at beslutte, at medarbejderne i afdelingerne skal reagere på overtræ-

delser, som er synlige for personalet, ved påtale og skriftlige påmindelser til beboerne, også 

hvor det vil kunne være svært at føre sagen videre. Dette vil være en prioritering af medar-

bejdernes tid, som bestyrelserne skal være indstillet på. 

Det anbefales organisationsbestyrelsen – hvis den ønsker en strammere kurs – at beslutte føl-

gende retningslinjer:  

 

 Driftspersonalet skal påtale og påminde om overtrædelser af reglementerne 

 Afdelingsbestyrelserne rådgiver beboere, som henvender sig, om at indsende skriftlige 

klager – og vedblive med det, så længe adfærden fortsætter 

 Afdelingsbestyrelserne orienterer KAB, hvis de er bekendt med en sag mellem to beboere, 

hvor de, eksempelvis med egne iagttagelser, kan bakke en klage op fra en af parterne 

 KAB’s juridiske afdeling sender påtaler/påmindelser, når der er flere vidner på en klage, 

eller når afdelingsbestyrelsen kan bakke sagen op med egne iagttagelser. 

 Driften holder øje med, om påtaler/påmindelser bliver overholdt (hvor det er synligt), og 

melder tilbage til juridisk afdeling, hvis forholdet ikke er bragt i orden inden for fristen 

 KAB’s juridiske afdeling kører sager i retssystemet, når der er en rimelig sandsynlighed 

for at få medhold 

 

Ovenstående procedurer vil betyde øgede advokatomkostninger og kan også betyde øgede  

udgifter til håndværkere m.v., da  en del af medarbejdernes tid vil være prioriteret til denne 

opgave. Men det vil sikre, at overtrædelser bliver påtalt, når det er muligt. 

 

Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne skal dog være opmærksomme på, at der 

kan være begrænsede sanktionsmuligheder ved en del overtrædelser.  
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter ovenstående retningslinjer, som danner ud-

gangspunkt for en nærmere gennemgang af alle sager på kurset den 7. januar 2019. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte retningslinjerne og tilføjede, at ejendomskontorerne fører en 

logbog over antallet af påmindelser m.v., som fremlægges i selskabet. 

 

Beboerne informeres både i selskabets og afdelingernes nyhedsbreve. Her skrives også vejledning til 

klager. 

 

KAB kommer med udspil til afsættelse af flere midler til advokatomkostninger. 

 

Sager til drøftelse 

11. 49-4 Stationstorvet - Ventilation 

Der er intet nyt i forholdet omkring ventilationsinddækninger på Stationstorvet. Alle parter i 

sagen (bygherre, kommune og entreprenør) afventer stadig afgørelsen fra Planklagenævnet. 

Først når den foreligger, kan der lægges en plan for en kommende løsning. 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagen ligger stadig i Planklagenævnet. 

 

 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

12. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

På styringsdialogmødet samme formiddag blev følgende drøftet/aftalt: 

 

 Der blev aftalt et med møde med kommunen om revision af udlejningsaftalen. Der er særligt 

fokus på Firkløverparken. Kommunalt beboermaksimum bliver et element i dialogen. 

 Omkring affald blev det aftalt, at driften melder konkrete tømningsproblemer til kommunen, 

som tager fat i Vestforbrænding. 

 Kommunen fortalte, at der arbejdes med indsatser for at imødegå trafikproblemerne i Nord. 

Forvaltningen arbejder på et oplæg til kommunalbestyrelsen. 

 Boligorganisationen nævnte behovet for flere seniorboliger. Kommunen fortalte, at der er lo-

kalplan i høring for private seniorboliger. 
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 Der blev formidlet kontakt til tættere samarbejde om bekymring for ældre beboere i Stations-

torv. 

 Kommunikationen mellem KAB's udlejning og anvisningen i kommunen skal strammes op. 

 

På grundejerforeningsdialogmødet i Nord lovede udvalgsformanden, at trafikplanen bliver frem-

lagt for borgerne i Nord inden vedtagelse. 

 

Der er afholdt møde med Højstrupparkens afdelingsbestyrelse. Mødet gik godt. Referatet sendes ud 

til organisationsbestyrelsen. 

 

Formanden understregede i øvrigt fortroligheden i organisationsbestyrelsen. 

 

Sager til orientering 

13. 49-1-Højstruparken - Status på altaner  

Driften har modtaget et samlet udkast til budget for supplerende etablering af udestuer og 

inddækninger fra ekstern rådgiver Holmgaard, rådgivende ingeniører. 

 

Driften er i gang med at gennemgå udkastet, som skal revideres, inden det kan anvendes til 

det videre forløb i sagen. 

Driftschef Peter Lundgreen har aftalt møde med rådgiver den 5. december 2018 for gennem-

gang af udkast til budget. 

 

Samtidig har boligorganisationen modtaget indkaldelse til 5-års eftersyn, som vil blive af-

holdt den 20. december 2018.  

 

Det har desværre vist sig, at entreprenøren, Hald og Halberg er erklæret konkurs, så eftersy-

net og efterfølgende aftaler om mangler m.v. skal foretages med garantistiller. Dette forsinker 

desværre erfaringsmæssigt ofte den endelige afklaring. Der vil blive orienteret om eftersynet 

på et senere møde.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 

 

14. Driftsrapport 

Driftsrapporter fra Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet er vedlagt som bilag 

14. I driftsrapporterne for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet er der indarbej-

det de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 



 

Referat 
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Rosenlunden 

Siden 1. oktober 2018 har der været en skimmelsag i Rosenlunden 39. Skaden er nu udbedret, 

men desværre ikke dækningsberettiget af forsikringen. 

 

I Rosenlunden 45, 55, 56 og 57 er der foretaget udbedring af vandskader, og sagerne er afslut-

tet.  

 

Bilag 14: Driftsrapporter  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at alle afdelinger skal anvende skemaet fremover. 

 

15. Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2019 

Mandag den 25. februar 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken  

Mandag den 8. april 2019, 16.00 i Højstrupparken 

Tirsdag den 11. juni 2019, kl. 16.00 i KAB 

Mandag den 9. september 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 28. oktober 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 9. december 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken 

 

Repræsentantskabsmøde i 2019 

Mandag den 24. juni 2019, kl. 17.00 i Stationstorvet 

 

Afdelingsmøder i 2019 

Højstrupparken torsdag den 29. august 2019, kl. 19.00 

Rosenlunden torsdag den 12. september 2019, kl. 19.00 

Firkløverparken mandag den 16. september 2019, kl. 19.00 

Stationstorvet onsdag den 18. september 2019, kl. 17.00 

 

Kurser 

Lokalkursus mandag den 7. januar 2019, kl. 16 

 

Mødeplan 2019 er vedlagt som bilag 15. 

 

Bilag 15: Mødeplan 2019 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Taget til efterretning. 

 

16. Eventuelt 

 Firkløverparken har inviteret alle afdelingsbestyrelser til et møde om datasikkerhed med den 

dataansvarlige i KAB. Der manglede tilbagemeldinger fra to af afdelingerne. 

 

 Der sendes mail ud om tilmeldinger til kurset den 7. januar 2019. Mødet holdes i Firkløver-

parken. Hanne Witschas står for forplejning. 

 

17. Nyt fra afdelingerne – Ekstra punkt 

 Firkløverparken ønskede "Nyt fra afdelingerne" som nyt fast punkt på dagsordenerne. 

Firkløverparken arbejder på at få en parkeringsordning. 

 

 Rosenlunden er i gang med færdiggørelsen af rørarbejdet og udskiftningen af vandmålere. 

Afdelingsbestyrelsen bruger i øvrigt en del tid på at svare beboere om parkering på offent-

lig vej. 

 

 Højstrupparken arbejder med at få bestyrelsen til at fungere godt. Parkeringspladserne er 

et fast emne. Dørsagen er i gang, men bestyrelsens repræsentanter kom desværre ikke til 

møde med rådgiver. Der arbejdes med affaldsordningen. 

 

 Stationstorvet er ved at være igennem 1 års-gennemgangen. Der er lavet 11 nye altanind-

dækninger. Nogle lejligheder har fået klart glas. Der arbejdes med luftfugtigheden. Der ar-

rangeres mange fester og andre aktiviteter. Dørpumper har været overvejet, men nu har 

hjælpemiddelcentralen opsat elektriske døre. Der er i øvrigt begyndt at komme nogle unge 

igen. 

 

 Mødet sluttede kl. 19.38. 


