
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby 
Onsdag d.11.06.14. kl.16.00 

 
Tilstede: Henrik, Morten, Michael, Kjeld, Jan 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat Godkendt. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Komfurer - Bolinds pris holder ved levering august, vender tilbage med tidsplan. 
 Legeplads - Opstart mandag eller tirsdag, forventes klar ved udgangen af ugen. 
 P-plads - Maskine til at lave stregerne er købt hjem, opmales snarrest. 
 Køkkener - Aftalt med Rikke at vi kigger på det efter sommerferien. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Der er indløbet endnu en klage over fælleshuset i Rosenhegnet fra en beboer.  
 Festen der blev klaget over var en blå mandags fest med 14 børn uden musik som sluttede 
 omkring kl.21.30 og der er ingen andre beboer i nærheden af fælleshuset der har hørt noget til 
 festen og derfor ikke har haft problemer omkring denne, jvf. Michael som har talt med dem. 
 Beboeren som klagede har siden erkendt at det vidst ikke var så slemt. 
 Mødedeltagerne enedes om at vi ser tiden an med de tiltag som allerede er aftalt og opfordre 
 til at de der lejer fælleshusene tager fornødent hensyn til de omkringboende. 
 Vi er heller indstillet på at lukke det omtalte fælleshus. 
 
 Der er indløbet en klage over hundehold.  
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt. 
 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 Marianne Benjovitz udtrådt grundet fraflytning. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Beklædningen af skurene i Vesterby Alle er ved at være færdige. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Forslag fra Kjeld omkring plan for udskiftning af toilet kummer, Michael oplyste at den 
 forventet levealder er 40 år, men at de selvfølgelig skiftes hvis det er nødvendigt. 
 Varmen skulle være læst af. 
 
  8) Næste åbent hus. 
 07.08.14. - Henrik 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Tirsdag d.05.08.14 kl.16.00 
 
10) E.V.T. 
 Der er lavet forsøg i Sønderby omkring ventilerne i de nye vinduer, afventer et resultat. 


