
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Onsdag d.07.01.15. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 11.11.14 - Godkendt 
 10.12.14 - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Vinduer - Der er stadig ingen afklaring omkring betalingen for af få udbedret de fejl og mangler 
 som er på vinduerne. 
 Nytårsbanko blev desværre udsat. 
 Hjertestarter - Afventer at få indkøbspris.  
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Der har været afholdt fælles møde med Yousee, Nørreby, Østerby, Vesterby & DAB omkring de 
 muligheder som findes mht. pakkevalg, kanal valg, internet, telefoni & mobil telefoni. 
 Mødet var meget informativt og der er rigtig mange muligheder for at vælge og blande. 
 Bestyrelsen enedes om at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde i løbet af februar 
 hvor yousee kan informere om mulighederne og hvor det efterfølgende kan besluttes om der 
 skal indføres pakkevalg i Vesterby. 
 
 Der er kommet 3 forslag fra beboerne til afdelingsmødet: 
 Nye køkkener/ emhætter. 
 Tilladelse til hundehold. 
 Forbud mod trampoliner. 
 
 Fra bestyrelsen er der følgende forslag: 
 Ændring i vedligeholdelsesreglement omkring Nikotin. 
 Ændring i ordens reglement (3 ændringer) 
 Køkkenordning hvor udskiftningen betales via huslejen med lejestigning. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt. 
 
  5) Information fra TAB (Kjeld H) 
 Møde d.16.02.15 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Rolig jul & nytår udover at Postdanmarks postkasse blev sprunget i luften. 
  
 
   
 
 
 
 



 
7)  Rør projekt (Jan S.P) 
 Jan informerede om at han havde fundet et referat fra et møde med rådgiver og DAB, hvori 
 det beskrives hvilke ønsker bestyrelsen har omkring afspærring ved udgravninger. 
 Efter en snak frem og tilbage enedes de fremmødte om at den afspærring som til nu har været 
 anvendt, har fungeret & som er lovlig fremadrettet accepteres med den ændring at der 
 kommer mere lys omkring overgange og at det tages op til overvejelse om der er steder hvor 
 der kræves anden form for afspærring eller hvis der opleves problemer med opsat afspærring. 
 Jan oplyste også at der er taget overgange i brug hvor der er rækværk monteret på siderne og 
 hvor opgangen er en skrå flade. 
 De første bad/ toilet vogne er ankommet men endnu ikke tilsluttet. 
 Michael nævnte at der i forbindelse med rør projektet monteres udstyr som skulle kunne 
 forebygge kalk med følgende færre afkalkninger af vandhaner, kaffemaskiner m.m. - hvorvidt 
 det har en effekt kan kun tiden vise  
 
  8) Forslag/ Debat 
 Solceller - Man enedes om af få bolind ud på et af de første bestyrelsesmøder efter 
 afdelingsmødet for at få information om muligheder og priser. 
 Kjeld forespurgte omkring støtte fra landsbyggefonden for at kunne holde huslejen nede - 
 Michael oplyste at landsbyggefonden støtter mindrebemidlet afdelinger og at Vesterbys 
 økonomi gør at vi ikke kan komme i betragtning. 
 
  9) Næste åbent hus. 
 08.01.15. - 17.30 til 18.00 Jan S.P. 
 
10) Næste bestyrelses møde. 
 20.01.15. - kl.17.00 - Formøde før afdelingsmødet. 
 
11) E.V.T. 


