
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby 
Tirsdag d.05.08.14 kl.16.00 

 
Tilstede: Helle, Henrik, Kjeld, Dennis, Michael & Jan 
Afbud: Bjarne & Morten. 
 
Inden mødet blev der afholdt møde med rådgiver omkring rør projektet, på mødet hvor også DAB deltog 
enedes man om hvilke VVS firmaer man ønskede tilbud fra og der blev stillet spørgsmål vedr. det videre 
forløb og den tidligere udarbejdet tidsplan blev revideret. 
Herefter forlod Rådgiver og DAB lokalet og bestyrelsesmødet gik i gang. 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Der var ønske om anden formulering i referatet - fremlægges til godkendelse på næste møde. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Snak omkring udskiftning af plader på skure & udbygninger i tæt/lav, vi er blevet anbefalet at 
 bruge en anden type end den som er anvendt på skurene i Vesterby Alle. 
 Ikke muligt at få pris grundet ferielukning. 
 
 Komfurer - Afventer grønt lys fra DAB  
  
 Legeplads i Rosenhegnet - Er færdig undtaget sand i sandkasse grundet misforståelser. 
 Beboerne og børnene er glade for det som er etableret. 
 
 Borde/ bænke - Opstillet forskellige steder i området, tilfredshed blandt beboerne. 
 
 P Pladser - Opmales snarrest. 
 
 Skure i Vesterby Alle - De er ved at være færdige, der er dog indtruffet et uventet problem når 
 bilister bakker ind i båsene og de er monteret med hænger træk, det har resulteret i 3 
 ødelagte plader, løsning på problemet er på vej. 
 
 Køkkener - Afventer Rikke tilbage fra ferie. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Flere klager over hund - Michael oplyste at beboer er ved at fraflytte. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Voldene ved Sønderby er ved at blive forhøjet af kommunen, hegnet ved Vesterby er opsat. 
 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 Intet 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Der forestår 1 års gennemgang af de nye døre og vinduer, der vil blive omdelt sedler til 
 beboerne som opfordres til at skrive alt på også tidligere oplyste fejl. 
 Man enedes om at det også blev skrevet på hjemmesiden og på vores Facebook side. 
 



  7) Forslag/ Debat 
 I forbindelse med det snarlige rør projekt havde bestyrelsen en snak omkring fremgangsmåden 
 hvis der er beboer som har et behov for genhusning mens arbejdet i deres bolig står på og 
 Michael oplyste at dette skal ske via. kommunen. 
 
 Bestyrelsen havde en snak omkring den mængde vand toiletterne bruger til udskylning og om 
 det kunne betale sig at skifte til modeller med stort/ lille skyld. 
 Michael oplyste at den måde som vores kloak er lavet på skal der bruges en vis mængde vand 
 for at få skyllet igennem. 
 Stemningen var at vi for nuværende ikke udskifter alle toiletter og opfordre beboerne til at 
 henvende sig på ejendomskontoret hvis toiletter løber eller vandhaner drypper. 
 
 Lys i dag tid - Det er således at vi betaler et fast beløb til DONG for vores fælles belysning, 
 dette uagtet hvor lidt/ meget vi bruger, samtidig er det DONG som står for vedligeholdelsen/ 
 udskiftningen af lamper i Vesterby. 
 
 Lys Vaskeri - Det kom frem at lyset ofte brænder i dag tid, Michael oplyste at der er føler på 
 som skulle forhindre dette - Michael tjekker op på problematikken. 
 
 Forslag omkring indkøb af pavillon i Harald Nyborg som beboerne så kunne låne til fælles 
 arrangementer i bebyggelsen - Ikke private fester - aftalt at Henrik indkøber. 
 
  8) Næste åbent hus. 
 d.04.09.14 - Aftales på næste møde. 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Formanden indkalder. 
 
10) E.V.T. 
 Det forventes at der gennemføres haverunde sidst i september. 


