
Referat  af best.møde den 16. maj 2012 

 

Tilstede:  Michael, Morten, John og Helle 

Afbud:  Jan 

Ikke afbud:  Henrik 

Vi startede mødet med besøg fra YouSee vedr. priser og rabatter af bredbånd. 

Det kan slet ikke svare sig at lave om på det vi har i Vesterby, vedr. selvvalg af pakker. Vi har det så 

billigt at der ikke ville kunne spares ret meget, og den store pakke ville blive dyre end det vi betaler 

nu. 

Vi har en aftale hos YouSee om rabat på internet, så vi vil kunne få oprettese og router for 0 kr. 

Der vil komme et forslag for hvad det kommer til at koste for at få installeret et multimedie stik. 

For at kunne få en foreningsrabat skal der laves en ny kontrakt på 2 års binding med 9 mdrs 

skriftlig opsigelse. 

Vores kabler i jorden skulle være i ok stand 

 

Pkt 1.  Godkendelse af sidste ref.. 

Dette er godkendt 

Pkt 2.  Referent:  Helle 

Pkt 3.  Meddelelser fra formanden 

Vesterby har meldt afbud til TAB-fest grundet manglende tilbagemelding fra os til John 

Der er kommet en klage over træer på Humlehegnet, da de skygger for beboerne. Kan disse 

fældes? 

Vi talte om måske hvert 2. træ, men Jens Christoffersen skal kontakte Grundejerforeningen med 

en forespørgsel om evt. udtynding. 

En beboer har fået medhold i klage om varmeregnskabet. 

Vi talte om, om der kan sættes bomme op forskellige steder, især ved tunnellen til Gyvelhegnet. 



Aftalte at genoplive vores åbningstid 1 gang om måneden fra kl. 18-18.30. 

 

Pkt. 4  Bebyggelsen 

Slåenhegnet har været så heldig at de har fået prøve vinduet på i stedet for altandør. Dette er 

gjort for at få konstateret om der er fugt i bygningen, men det kunne der konstateres at der ikke 

var. Fugten kommer indefra lejemålet. Kommunen har også været involveret i dette. 

Det har været et større omgang med prøveudskiftningerne i de forskellige boliger. Det er en stor 

proces, der skal i gang når dagen oprinder. 

 

Vi bedes venligst tænke om, hvem der skal være med i byggeudvalget mht nye rør. 

 

Hjemmesiden..... JAN HVAD SKER DER MED DEN????? 

 

Helle 


