HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 17:30
(begyndende med mark-vandring)
Beboerhenvendelser:
En enkelt beboer ville høre om der var nyt i altan-sagen (odyseen) – der er stadig ikke noget nyt.
Dagsorden:
1. Orientering fra formanden.
Formand og næstformand fra Firkløverparken har valgt at udtræde af organisationsbestyrelsen.
Regnskab for 2016 er godkendt.
Vi mangler stadig rådgivning vedr. affaldshåndtering fra Vest Forbrændingen. Vi forsøger d.19. september
2017.
2. Nye lejemålsdøre.
Vi afventer en ny beregning fra KAB. Herefter vil det blive sat til afstemning.
3. Altaner.
Vi har endnu ikke kunnet få en løsning på, hvordan det kan lade sig gøre, at få en løsning der er brugbar.

4. Blødtvandsanlæg.
Thomas, Stig og Flemming finder en dato, og inviterer Peter og VSVF’s formand.
5. Ændring af sti-føring.
Vi sætter forslaget på, til næste afdelingsmøde.
6. Forespørgsel fra kommunens hjemmepleje vedr. ændring af nøglesystem.
Den erfaring der i øvrigt er i Vallensbæk Boligselskab er ikke entydig, og derfor takker vi nej.
7. Nyhedsbrev.
Rundsendes af Stig på e-mail til godkendelse.
8. Udbyder af TV signal.
KAB er ved, at samle ”et antal” tilbud, så vi kan have ”noget” klar til afdelingsmødet i august.
9. Orientering fra Ejendomskontoret.
Der er mange flytninger i øjeblikket (pt op mod 20 i denne måned).
Vi er ikke tilfredse med den ekstraopgave, som ejendomskontoret er blevet pålagt med at hjælpe
”Stationstorvet”, og retter en klage til organisationsbestyrelsen.
Næste fase af belægningsudskiftning påbegyndes snarrest. Det er fra nr. 28-38, asfalt-stykket ud for nr. 2830, samt sti fra 46-42-30 i henhold til tilbud.
10. Eventuelt.
Der klages IGEN over boldspil mellem blokkene.
Deltagere: Lone, Preben, Claus, Erik, Thomas og Flemming samt Peter fra KAB.
Afbud: Stig.
Referent: Thomas
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 14. august 2017 kl. 18:00 for gennemgang af ”indkomne
forslag”.

Afdelingsbestyrelsen – Højstrupparken 59, kælderen – 2665 Vallensbæk Strand
ab-hoejstrupparken@kab-bolig.dk

