
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby 
Onsdag d.14.05.14. kl.16.00 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat godkendt. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Komfurer -  Der er indkommet tilbud fra anden leverandør, afventer nu Bolind hvorvidt 
  deres tilbud stadig er gældende. 
 Legeplads -  Der er enighed om hvad der skal opsættes og prisen er ca. 130.000,-kr. 
  Inkluderet i denne pris er 10 borde bænke sæt samt 2 nye basketplader. 
  Levering inden for ca. 4 uger. 
 P-Pladser -  Genopmales snarrest. 
 Køkkener -  Jan husker at spørge Rikke. 
 Hjertestarter - Helle har søgt Trygfonden om at få opsat en hjertestarter på torvet ved  
  ejendomskontoret. 
  Trygfonden tilbage med svar på ansøgningen sidst på året. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Jan informerede omkring 2 klager over katte der ikke bliver holdt inde samt en hund. 
 Jan informerede om at der er afskeds reception for den afgående formand i Nørreby 
 Marianne Benjovitz, bestyrelsen enedes om at indkøbe en gave og at Jan & Michael  
 deltager fra Vesterby. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt. 
 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 TAB har forhåndsgodkendt det indekseret finansieringsoverslag for udskiftningen af  
 rør til det kolde brugsvand. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Opsætningen af nye plader på skurene i Vesterby Alle skrider planmæssigt frem. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Fælleshuse - Der opleves problemer med støj og anden uhensigtsmæssig adfærd. 
 Bestyrelsen blev efter nogen debat enige om at reglerne gøres tydeligere for dem der lejer 
 fælleshusene ved at liste reglerne op frem for som nu hvor der er skrevet i et afsnit. 
 Det blev også besluttet at de sedler som er opsat i fælleshusene omkring reglerne bliver 
 opdateret, samt at det indskærpes at de skal efterleves og hvis dette ikke sker vil det kunne 
 komme på tale at give karantæne i forhold til fremtidig leje. 
 Der blev også debatteret forskellige tekniske løsninger, dog er holdningen generelt at de der 
 lejer fælleshusene skal være bedre til at sørge for at reglerne bliver overholdt, samt at tage 
 behørigt hensyn til de beboer som bor i nærheden. 



 
  8) Næste åbent hus. 
 03.06.14. - Henrik. 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 11.06.14. kl.16.00 
 
10) E.V.T. 
 En beboer har fjernet hæk og opsat hegn i stedet, Michael oplyste at beboeren har fået 
 besked på at hækken skal genetableres ved fraflytning. 


