
Referat bestyrelsesmøder i TAB Vesterby 
Onsdag d.10.12.14. kl.15.30 

 
Tilstede: Helle, Henrik, Morten, Kjeld, Bjarne, Michael, Jan 
Afbud: Dennis 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 01.10.14. Godkendt 
 11.11.14. Afventer rettelser 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Motionsklub - Orientering omkring hvad som er hændt efter beslutningen om at opsige 
 aftalen for indgåelse af ny. 
 Vinduer - 1 års gennemgang vel overstået og det lykkedes at gennemgå 93% af alle 
 vinduer, der er omkring forkerte fuger meldt sag mod garanti selskabet, som også har 
 modtaget informationer omkring problemer med dør spioner og ventiler som ikke 
 lukker tæt som de burde. 
 Køkkener - Bestyrelsen enedes om at fremsætte forslag omkring køkken ordning som vil 
 indbefatte mulighed for at købe køkkener fra HTH, Vordingborg køkken & Ikea. 
 Bestyrelsen enedes også om at det ikke er muligt at ansøge om udskiftning jvf. 
 ordningen før udskiftningen af vores vandrør er afsluttet. 
  
  3) Meddelelser fra formanden. 
 TAB repræsentantskabsmødet d.17.11.14. - Morten ønskede ikke at genopstille og det 
 lykkedes at få Kjeld valgt. 
 Rør projekt - Byggemøde referat medsendt - Kort orientering omkring status. 
 Indkaldelse til afdelingsmødet 2015 godkendt men en enkelt ændring. 
  
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt 
 
  5) Information fra TAB (Kjeld H) 
 Kjeld valgt til TAB. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Der vil blive afholdt nytårs banko for Vesterby søndag d.28.12.14. kl.14.00 - indkaldelse 
 omdeles snarrest. 
 Michael orienteret at der i sidste periode (14 dage) har været 5 fra flytninger. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Ordensreglement - Efter en god debat enedes bestyrelsen om at ændre på hvorledes 
 ordlyden skulle være omkring de ændringer der fremsættes på afdelingsmødet. 
 
 



  8) Næste åbent hus. 
 08.01.15 - Jan 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 07.01.15 kl. 16.00 
 
10) E.V.T. 
 Michael orienterede om at ansøgningen hos tryg-fonden om opsætning af hjertestarter 
 i Vesterby ikke blev imødegået, bestyrelsen enedes derfor om at sætte den på som 
 punkt til næste møde, hvorvidt vi selv vil bekoste opsætning af en hjertestarter. 
 Michael undersøger til næste møde omkring priser og mulighed for forsikring og man 
 enedes om at tænke over hvor den skal placeres hvis det besluttes at indkøbe en 
 hjertestarter. 
 Helle forespurgte omkring støj mellem lejemål, hvorvidt der er andre som har klaget 
 over dette og hvad der kan laves af målinger, Michael forhører inspektøren til næste 
 møde. 
 Jan fortalte at der kan hentes en app så man kan få et hint om der er problemer, men 
 der skal selvfølgelig udføres en autoriseret måling for at være sikker på resultatet. 


