HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18:00
Beboerhenvendelser:
.

Dagsorden:
1. Gennemgang af Husorden, Råderetskatalog, endelig beslutning så det kan
fremlægges til godkendelse til Afdelingsmødet.
Camilla har gennemgået og tilrettet husorden og råderetskatalog. Det blev gennemgået
og finpudset så det var klar til Afd. Mødet. Beslutning omkring storvogns parkering skal
op som afstemningspunkt på afd. mødet.
2. Fremvisning af forslag/regnskab vedr. ny affaldsorientering. v/Camilla.
To løsninger:
Forslag 1.: Merpris tømning ca. 10.000kr og anlægsudgift 30.000kr.
Forslag 2.: Merpris tømning ca. 10.000kr indvestering til metalbøtter 7stk a 37.000kr.
Forslag 3.: Camilla har uopfordret udfærdiget det 3. Forslag. Det er interessant ift.
Driftudgiften der næsten halveres.
Bestyrelsen skal gennemgå oplæggene og anbefale det bedste. Forslag 3 vil kræve at
der undersøges mulige steder hvor nedgravning/afhentning kan foretages i dialog med
VF og teknisk forvaltning.
3. Mødedato for Budget 2019 samt hvis det foreligger gennemgang af budget fra
2017.
Camilla laver udkast og vi kommentere inden aftalt dato. Gennemgang 22/5 16:30 på
møde med Camilla i Best lokalet.
4. Ansøgning om Handicap tilladelse, der hvor der tidligere har været Handicap plads
på ulige side.
Vi tiltræder ansøgningen da beboer har lovpligtig handikap p-tilladelse.
5. Måneds Planlægning for arbejde der skal udføres i 2018 i Højstrupparken, v/Peter
KAB.
Michael er informeret og vil følge op på planen.
6. Stig orientere vedrørende ubudne gæster i Højstrupparken.
Intet nyt på den front.
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7. Eventuelt.
Altansag/aflukning er “To Do” ved Peter, vi har rykket for fremdrift. KAB sikre at
ekstraordinær omkring YouSee ift indkaldelsen udføres.

Deltagere: Lone, Preben, Erik samt Camilla og Peter fra KAB.
Afbud: Thomas, Claus, Stig.
Referent: ? (Er referatet ikke modsagt d. 10/3 betragtes det som godkendt)
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 3. april 2018 kl. 18:30.
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