
Referat for bestyrelsesmøder i TAB Vesterby 
Tirsdag d.11.11.14. kl.16.00 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Foreslået skriv til motionsklub accepteret & besluttet at vi opsiger aftalen med 
 udgangen af 2015, med henblik på at indgå ny revideret aftale. 
 1 års gennemgang af de nye vinduer er næsten fuldført og de fejl som der er bliver 
 samlet på en liste som videresendes med krav om udbedring. 
 De fejl som til nu er rapporteret er følgende - Forkert fugning, Ventiler der ikke lukker 
 tæt, Revnede ruder - gennemgang afsluttes fredag 14.11.14. og Michael tager samlet 
 oversigt med på næste møde. 
 Nikotin - Rikke orienteret om beslutningen om at få det indføjet i vedligehold reg. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Afdelingsmøde 20.01.2015. kl.19.00 - Aftalt via mail da Rikkes kalender var ved at løbe 
 tør for ledige datoer  
 Budget - seminar d.25.11.14. - Der lægges op til en ordinær huslejestigning på 0,0% - 
 Deltagere Jan, Kjeld & Michael. 
 TAB repræsentantskabsmødet d.17.11.14. - Deltager Kjeld og Michael. 
 1 Beboklage over støj  
 1 Klage over flytteregning 
 Åbent hus 02.10.14 - Beboer henvendelse omkring udskiftning af ventilator - Michael 
 informerede om prisen på den dyreste "standart" ventilator og dette mente de 
 fremmødte var et fair tilbud da den opfylder de krav som skal opfyldes & hvis 
 en beboer ønsker en anden model som er dyrere, så betaler man selv. 
 Samme beboer mente også at bestyrelsen ikke havde gjort nok omkring støj fra 
 fælleshusene - Her enedes de fremmødte om at man stadig vil informere de der lejer 
 fælleshusene omkring de regler som SKAL overholdes & hvad konsekvensen kan være 
 hvis det ikke sker. 
 En anden beboer havde spørgsmål til den forestående rør udskiftning - Her blev det 
 oplyst at der ikke ligger en tidsplan pt. og at der vil blive meldt ud senere. 
 Rør projekt - Seddel til beboer info godkendt med få rettelser (Stavefejl ) 
  
 
 
 
 
 



  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 2 Forslag - ens betaling, samme antal stemmer - Der er fremsat 2 forslag som efter 
 formandens mening vil forringe forholdene for de almennyttige bolig afdelinger i meget 
 stor grad omkring kontingent og stemmefordeling & det anbefales at der stemmes nej 
 til disse - Dette enedes de fremmødte om og begge forslag blev efterfølgende nedstemt 
 på grundejerforeningens generalforsamling. 
 
  5) Information fra TAB (Morten S) 
 Intet nyt  
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Der har været 5 fraflytninger/ indflytninger. 
 Der bruges tid på nøgler i forbindelse med 1 års gennemgangen & rør varslinger 
 Der har ikke været registeret indbrud i længere tid, desværre er der 2 beboer som er 
 afgået ved døden. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Ordensreglement - Bestyrelsen diskuterede hvilke ændringer der skulle foreslås til 
 afdelingsmødet  
 
 Forslag til køkken udskiftning - På næste møde skal bestyrelsen enes om hvilke mærker 
 der skal være tilladt. 
 
  8) Næste åbent hus. 
 04.12.14 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 10.12.14  
 
10) E.V.T. 


