
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Onsdag d.03.09.14 
 

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

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 14.06.14. godkendt. 
 05.08.14. godkendt. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Der forventes opsat en prøve i uge 37 som skal forhindre at biler med hænger træk ødelægger 
 de nye plader, pris for løsning forventes at ligge i omegnen af 10.000,- kr inc. moms. 
 Opmaling af P-pladser forventes udført når placering af skurby placering er på plads. 
 Køkkener - Bestyrelsen arbejder videre med et oplæg til afdelingsmødet i 2015. 
 Motions klub - Bestyrelsen afventer info fra DAB og vil tage det op når disse er modtaget. 
 Yousee - Aftalt at Jan kontakter yousee med henblik på at indhente information omkring 
 mulighederne for Vesterby for at få en ordning li den der er vedtaget i Sønderby. 
 Komfurer forventes leveret uge 41 - 43, der omdeles plan når tidsplan kendes. 
 Lys styring i vaskeri tjekket og der er ikke fundet fejl. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Indløbet gentagende klage (nr.2) over kat der ikke bliver holdt inde. 
 Der vises generelt stor interesse for opslag på Facebook og vi har pt. 45 synes godt om og 
 interessen kan også aflæses i statistikken for hjemmesiden. 
 Status på rør projekt - Der er besigtigelse d.11.09.14 hvor de indbudte firmaer kan komme og 
 stille spørgsmål og se på installationer. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 5 Brøndringe i Torstorp ødelagt, der hvor der er trafik over - Omkostning ikke kendt. 
 Der har været eksempler på beboer som har brugt voldene til haveaffald. 
 Det er muligt at få kommunen til at hente grønt affald - GF Spare ca.50.000,-kr 
 Skilte der informere om naboovervågning opsat ved alle indfaldsveje til Torstorp 
 Brok over hundeskilte i Vesterby. 
 Dieseltyveri i Sønderby bla. fra de maskiner der blev brugt til at forhøje volden 
 Aconto indbetaling til grundejerforening sættes ned - Uvist hvor meget der spares. 
 Volde beplantes i oktober 
 Der var opbakning til at Jan genopstiller til grundejerforeningsbestyrelsen. 
 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 Der afholdes møde i september 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Der er p.t en afløser 2 gange om ugen for at udfylde den ledige plads som 
 ejendomsfunktionær. 
 Afløseren vil blive tilbud jobbet som ejendomsfunktionær med tiltrædelse 01.10.14. 
 Vinduer/ Døre 1 års gennemgang - der er udvalgt 13 lejemål i etage & 12 i tæt/ lav som der 
 skal kigges nærmere på. 
 Af generelle fejl kan nævnes - revnede vinduer og spalteventiler som ikke lukker ordentligt. 
 



7) Forslag/ Debat 
 Trampolin - Forslag omkring at forbyde opsætning at trampoliner - man enedes om at tage det 
 med i arbejdet omkring forslag til nyt ordensreglement for Vesterby. 
 
 Have runde - forventes udført sidst i september 
 
  8) Næste åbent hus. 
 04.09.14. 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.01.10.14. kl. 16.00 
 
10) E.V.T. 


