
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby 
Onsdag d.02.04.14. 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Komfurer: Nyt firma fundet for afgivelse af bud på udskiftning. 
 Legeplads Rosenhegnet: Møde afholdt og tilbud indhentes på forslag. 
 Hundeskilte opsat, der er enkelte beboer der har ytret undren over udformningen, men disse 
 er opsat jf. ønsker fremsat på afdelingsmødet. 
 Genoptegning af p-pladser sker når vejret er blevet varmere. 
 Nye basketnet opsat og det ene er blevet ødelagt i weekenden. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Jan kontakter Rikke for at få undersøgt mulighederne for finansiering af nye køkkener. 
 Jan & Henrik informerede bestyrelsen om status på rør projektet. 
 Der er indsendt klage til DAB omkring udlejning af selskabslokale, denne er underskrevet af 20 
 beboer og efter snakken frem & tilbage omkring hvad der kunne gøres enedes bestyrelsen om 
 at man tænker over løsninger til næste møde d.14.05.14. 
 Jan orienterede om div. verserende klagesager. 
 Yousee: bestyrelsen enedes om at man ikke ønsker individuelt pakkevalg, som det blev 
 besluttet på seneste afdelingsmøde. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Jan Orienterede omkring ændring af bestyrelsesforhold. 
 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 Intet nyt. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Udskiftningen af skurplader i Vesterby Alle starter mandag d.07.04.14. 
 Der er indhentet tilbud på maling af pinde på alle skure, de som er dårlige bliver udskiftet. 
 Der er bestilt 10 borde/ bænke sæt som leveres inden udgangen af april. 
 Der afholdes reception for Erik d.30.04.14. i anledning af at han går på pension, bestyrelsen 
 enedes om at give en kurv med forskellige lækkeriger. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Forslag om boldplade som der kan spilles op af, ikke besluttet da det ikke vil være muligt at 
 finde en egnet placering. 
 Forslag om opsætning af askebæger da der generelt smides mange skodder især omkring p-
 pladserne, man enedes om at der skrives på hjemmesiden at man skal bortskaffe sit affald på 
 en fornuftig måde. 
 Bestyrelsen enedes om at søge trykfonden om opsætning af en hjertestarter ved 
 ejendomskontoret. 



 
  8) Næste åbent hus. 
 Torsdag d.01.05.14. - Henrik 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.14.05.14. - kl. 16.00 
 Onsdag d.11.06.14. - kl. 16.00 
 
10) E.V.T. 
 Hæk pleje - Der er steder hvor der ikke bliver klippet hæk og dette tages op når der gås have 
 runde senere på året. 


