
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby 
Onsdag d.05.03.14. kl.16.00 

 
Tilstede: Helle, Henrik, Dennis, Bjarne, Kjeld, Michael & Jan 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat godkendt og efterfølgende lagt på hjemmesiden. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Komfurer: Udbudt slutter d.15.03.14. 
 Skilte omkring hunde opsat og sten flyttet (Begge punktet fra afdelingsmødet) 
 Fastelavnsfesten gik rigtig godt. 

Legeplads Rosenhegnet: Der er 3 beboer der har meldt sig & med Michael ser de på hvilke 
muligheder der er inden for budget og regler. 
Nye plader på skure i Vesterby Alle: Forventet opstart 04.04.14 & en varighed på ca. 3 uger. 
Tidligere opmalet P striber opmales igen når det er blevet varmere. 
Der opsættes nye basket net og plader når vejret er til det. 

 
  3) Meddelelser fra formanden. 

Jan informerede omkring en klage sag. 
Jan informerede omkring rørmøde fredag d.14.03.14 med DAB og rådgiver, fra bestyrelsen 
deltager Henrik & Jan. Michael deltager også på mødet. 
Efter en god snak enedes bestyrelsen om at inden der indkaldes til ekstraordinært 
afdelingsmøde omkring koldtvandsrør skal den samlede bestyrelsen informeres omkring 
projektets udførsel m.m. 

 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 

Jan informerede kort omkring nyligt afholdt bestyrelsesmøde bla. om at det er besluttet at 
grundejerforeningen indkøber skilte omkring nabohjælp som opsættes ved alle indgangsveje 
til Torstorp dvs. i alt 9 stk. 

 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 Michael informerede kort omkring nyligt afholdt møde. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

Vinduer: Michael informerede om at der er et firma fra Roskilde som skal forestå et års 
gennemgangen og at det desværre ikke er nyt omkring de problemer som er indmeldt via DAB 
til producenten. 

 
  7) Forslag/ Debat 
 Forslag omkring en form for ordning omkring nye køkkener - Aftalt at Jan kontakter Rikke. 

Forslag om nye møbler i det tilstødende lokale i forbindelse med det store fælleslokale - 
Michael undersøger til næste møde omkring muligheder og pris. 
Skilt i rundkørsel skrues fast. 
Regler for havetrampoliner - Jan Kontakter Rikke. (Sønderby har haft det på afdelingsmøde) 
Regler for havebassiner - Jan kontakter Rikke. 

 



  8) Næste åbent hus. 
 Torsdag d.06.03.14. - Henrik 
 Torsdag d.03.04.14. - Henrik 
 Torsdag d.01.05.14. - Henrik 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.02.04.14. - Kl.16.00 
 Onsdag d.14.05.14. - Kl.16.00 
 Onsdag d.11.06.14. - Kl.16.00 
 
10) E.V.T. 


