
Referat bestyrelsesmødet Onsdag d.01.10.14. kl.16.00 
 

Tilstede: Helle, Kjeld, Michael & Jan 
Afbud: Bjarne 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat godkendt. 
 

  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Komfurer - Skiftes i uge 41 plan omdelt 
 

 Yousee - Michael oplyste at der er givet tilladelse til at Yousee kan opsætte nyt skab i 
 gavlen Vesterby Alle 4, dette skulle give bedre kvalitet på tv & Bredbånd. 
 Jan har endnu ikke fået skrevet til Yousee omkring en eventuel ændring af tv pakken, til 
 en løsning hvor man selv kan vælge sin pakke, dette gør han inden næste møde. 
 

 Vesterby Motionsklub - Modtaget mail omkring godkendelse af den "nye" bestyrelse i 
 klubben, Jan orienterede omkring hvad DAB har svaret på de spørgsmål vi havde 
 omkring klubben og man enedes om nogle punkter som der på mødet med 
 klubbestyrelsen ønskes svar på. 
  

 Vinduer  - I forbindelse med 1 års gennemgangen er der opdaget en fejl omkring 
 fugningen på op til 500 vinduer, de vinduer som kan have problemer er de som åbner 
 indad, problemet består i at det afløb som er indbygget i vinduesrammen således 
 vandet kan løbe væk er blevet lukket i bunden grundet fugerne ikke er udført som 
 beskrevet af fabrikanten. 
 Dette gør at der er risiko for at vandet samler sig i rammen og dette kan resultere i at 
 rammen adskilles grundet frysende vand hvis frosten bliver hård nok. 
 Det er et problem vi gør alt for at løse inden kulden kommer. 
 

  3) Meddelelser fra formanden. 
 Ansat ejendomsfunktionær i den ledige stilling pr. 01.10.14 
 

 Status rør projekt - Afventer Høje Taastrup Kommune godkender Finansieringsoverslag. 
 

 Vesterby Motionsklub - Se punkt 2. 
 

 Ordensreglement - Nikotin - DAB har foreslået at vi på afdelingsmødet i 2015 foreslår en 
 ændring i vedligeholdelses reglementet således at hvis man har et lejemål som ikke kan 
 nøjes med almindelig istandsættelse, men hvor der også skal bruges en spærre for at 
 nikotinen ikke trænger gennem malingen bliver på fraflytters regning. 
 Det er allerede sådan i dag at fraflytter får regningen for dette arbejde, men hvis det 
 ikke står i vedligeholdelses reglementet kan afdelingen ved behandling i 
 beboerklagenævnet blive dømt til at betale denne udgift. 
 Efter en god snak bifaldt de fremmødte dette. 

 Lade stander elbiler - Mail modtaget omkring  etablering af ladestandere til el-biler hvor 
 beboeren "kun" skal betale 2/3 af udgiften til kabel føring. 



 Der er ikke kendskab til beboere som ønsker dette og der gøres derfor ikke yderlige for 
 nuværende. 
 Beboerklage over hunde - Beboeren der er klaget over har oplyst til DAB at hundene vil 
 blive fjernet fra adressen d.26.09.14 og hermed skulle den sag være afsluttet.  
  
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Opsætning af port ved Sønderby materielgård - Kommunen har givet tilladelse til at der 
 kan opsættes port i Sønderby således at der skal bruges nøgle/ kode for at benytte 
 lastbil parkeringen. 
 Opfølgning budget - Jvf. det foreslået budget vil Vesterby få reduceret sit bidrag til 
 grundejerforeningen med 38.886,-kr.  
 Såfremt det budgettet godkendes på generalforsamlingen d.12.11.14. 
 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 Ny formand efter Marianne blev valgt Palle Andersen (Nørreholmen) 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Ingen DAB markvandring grundet rør projekt - OK givet af Jan. 
 Michael oplyste at det pt. er en del udflytninger 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Der arrangeres jule banko for de voksne da der er mange aktiviteter for børnene 
 omkring jul har bestyrelsen valgt at satse på de voksne. 
 Information om arrangementet omdeles når det er på plads. 
 
  8) Næste åbent hus. 
 02.10.14 - Henrik  
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 11.11.14 kl. 16.00 Her skal vi også have dato for afdelingsmødet på plads. 
 10.12.14 
  
10) E.V.T. 


