
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

Det kan ikke lade sig gøre, at få kontakt til ejendomskontoret pr. telefon.
-Det er STADIG ikke lykkedes KAB og TDC at løse problemet, og ejendomskontoret
bedes hænge opslag i opgangene.

Der findes noget service fra dengang vi havde et beboerlokale - kan man låne det?.
- Da der er en del arbejde med at administrere det, vil vi se på om man kan finde en
smart løsning/en beboer som ønsker at påtage sig opgaven.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:
Intet fra beboere.

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Det ordinære afdelingsmøde d. 30. august 2021.

2. Nyt fra OB.
Ikke noget møde siden sidst.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
Nærboks til pakker vil “snart” blive opsat ved siden af storskraldgården.
De seneste to robotter er nu installeret, og arbejder.
Renovering af stisystem ved legeplads på lige side, vil blive påbegyndt i midten af juni.
Herunder også hegn langs parkeringspladser og lukning af hullet mellem nr. 52 og 54
(vedtaget på afdelingsmøde for flere år siden).
Skolen ER opmærksom på, at hegnet mod Højstrupparken er beskadiget, og sætter et
firma på opgaven.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Flere kirsebærtræer langs Højstrupvej er nu så syge, at vi er nødt til, at skære dem ned,
for at erstatte dem med nye træer i 2022.
Vi forsøger med at lade nogle dele/stammer blive liggende på nogle områder for, at
fremme biodiversitet. Det er et bevidst valg.

Nye lejemålsdøre:
Der er, igen, kommet ny kontaktperson hos vores rådgiver, Geihede, men sagen
fortsætter uændret.
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Altansagen:
Ekstraordinært afdelingsmøde vil blive indkaldt d. 29 juni 2021.

Nye rør:
Arbejdets igangsættelse er blevet forsinket grundet den generelle mangelsituation på
materialer af forskellig oprindelse - herunder toilet/badevogne.
Det er påpeget over for KAB og entreprenør, at informationen skal være bedre/skal
eksistere.

5. Fremtidigt virke.
Der kigges på muligheden for, at etablere ladestandere til elbiler/plug-in hybridbiler.
Det er et langt projekt.

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. 17. august 2021 kl. 18:30.
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