
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. april 2021 kl. 18:30 (Videomøde)
Beboerhenvendelser:

Ingen kom fysisk, men et par har henvendt sig pr. e-mail:

En har skrevet om, at der er beboere, som efterlader diverse genstande på
trappen/reposerne, mens rollatorer bliver bedt om at blive fjernet.
-Man skal henvende sig til ejendomskontoret, i tilfælde af brud på husordenen.
Ejendomskontoret tager kontakt til disse beboere, og beder dem om, at rette sig efter
husorden.
Opgangen må IKKE bruges til henstilling af effekter af nogen som helst slags, efter påkrav fra
brandmyndighederne.

En har skrevet om ønske om at få tildelt en handicapplads.
-Vi afventer, at en ny opstribning af vores p-pladser bliver færdiggjort. Ejendomskontoret
tager kontakt til p-selskabet for, at undersøge regler og muligheder.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:

-En beboer har spurgt til de ekstra kælderrum, og hvorfor de ikke snart fik et tildelt.
Man kan, som altid, skrive sig på en liste ved, at rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen,
men der er næsten ingen bevægelse på listen - de bliver først ledige ved fraflytning.

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Næste bestyrelsesmøde er 11. maj, med forudgående markvandring.

2. Nyt fra OB.
Ingen møder siden sidst.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
Kældervinduer ved 49-51 er netop nu under udskiftning.
Der er bestilt sti-arbejde langs legeplads på lige side.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Der blev præsenteret et forslag til en helhedsløsning for hele Højstrupparken. Planen er
uden omkostningsberegning, og derfor ikke et beslutningsgrundlag. Men forslaget bliver
grundplanen for den vej vi går. Vi forventer at kunne præsentere noget mere på næste
afdelingsmøde
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Nye lejemålsdøre:
intet nyt.

Altansagen:
intet nyt - afventer afdelingsmøde.

Nye rør:
Der forhandles stadig med mulige entreprenører. Af samme årsag mangler vi stadig
tidsplaner med mere.

5. Fremtidigt virke.
Vi har fået tilbudt en “pakkeafhentningsboks” af samme type som dén der
står ved Vallensbæk Optik i centret. Den opstilles gratis, og alle beboere kan
få pakker leveret her.
Vi undersøger mulighederne for placering men er pt. ganske interesserede.

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

Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret.
Afbud:
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt 7 dage efter mødet, betragtes det som
godkendt)

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 18:30.
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