
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.25.02.15.  
 

Tilstede: Helle, Kjeld, Lars, Michael & Jan 
Afbud: Pia & Dennis 
Manglende afbud: Henrik 

 
  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Er tidligere godkendt og allerede offentliggjort. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Solceller - Der var enighed om at få Bolind ud til næste møde for at fortælle om mulighederne. 
 

 Der var enighed om at vi investere i en hjerte starter og til næste møde skal vi tænke over en 
 egnet placering, Michael oplyste at omkring forsikring ikke er den store forskel om den  monteres 
 ude eller inde. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Der mødte ingen beboere i åbningstiden d.05.02.15. 
 

 Der er til bestyrelsen fremsendt en klage omkring fugt & den monteret ventilator på badeværelset,  
 Jan oplyste at klagen var sendt videre til inspektør Jens Christoffersen og at han har sendt brev til 
 beboeren om at der opsættes fugtmålere i lejemålet. 
  

 Der tiltræder ny inspektør Philip Lauritzen 2 marts, han erstatter Jens Christoffersen. 
 

 Jan oplyste at kassebeholdningen efter aftale med Kjeld og DAB er indsat på hans konto og at der 
 snarest oprettes en konto hvor der tilknyttes et hæve kort, når kontoen er på plads bliver pengene 
 overført til denne. 
 

 Jan informerede omkring de spørgsmål som bestyrelsesmedlemmer var kommet med i forbindelse 
 med urafstemningen, disse blev taget til efterretning. 
 

 Der er modtaget mail fra en beboer omkring overskuddet på sidste regnskab og et ønske om at bruge 
 pengene på at skifte al beklædning på karnapperne i tæt/ lav, henvendelsen var sendt vider til DAB og 
 Jan redegjorde for svaret og mødet besluttede at skulle beklædningen skiftes skal det ske ved 
 fremsættelse af et forslag på et afdelingsmøde således udgiften kan blive finansieret over huslejen. 
 

 Kort snak omkring det ekstraordinære afdelingsmøde vedr. yousee. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Høje-Taastrup kommune har fremsat et forslag om at sammenlægge de 2 daginstitutioner i Vesterby 
 og i den forbindelse foreslået 2 forskellige løsningsforslag til ny stiføring. 
 De 2 forslag omkring ny føring af hovedstien vil føre den forbi Vesterby Alle 4 til 22, dette var der på 
 mødet enighed om at vi ikke kunne acceptere da området er der hvor børn leger og det vil være 
 forbundet med store gener at få en hovedsti på området. 
 Der var enighed om at Jan skulle skrive et svar til kommunen og bla. foreslå 2 alternative løsninger for 
 fremføring af hovedstien, venstre eller højre om institutionen. 
 
  5) Information fra TAB (Kjeld H) 
 Der har været afholdt bestyrelsesmøde d.16.02.15, hvor der bla. blev drøftet muligheder for nybyggeri 
 af almene boliger i Taastrup. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Michael oplyste at der kun har været 3 ud/ indflytninger den seneste måned mod normalt 6 stk i snit. 
 Det er generelt en stille periode på kontoret, hvis man ser bort fra arbejdet omkring rør projektet som 
 tager meget af Michaels tid. 



 
  7)  Rør projekt (Jan S.P) 
 Helle bragte frem ordlyden i 3 dagsvarslet som kunne misforstås da der faktisk stod at de kom en 
 bestemt dato selv om det faktisk er fra den anførte dato arbejdet påbegyndes, Jan oplyste at han ville 
 snakke med Jens L. på torsdagens byggemøde om af få indsat et "fra" for at få det tydeliggjort at det er 
 fra den anførte dato man kan forvente at få besøg. (Jens L indvillige på torsdagens byggemøde i at 
 indsætte et "fra" i teksten og det vil ske fremadrettet) 
 

 Jan redegjorde for hvilke udfordringer der er pt. og sagde at han pressede på for at få fundet løsninger 
 på de problemer som er, bla. ville han tage en snak med Jens Pingel efter byggemødet torsdag. 
 (Dette er sket & der afholdes en række møder på DAB's foranledning for at holde projektet på ret kurs) 
 
  8) Forslag/ Debat 
 Helle havde fremsendt billeder af hendes vinduer hvor der bla. ses fugt & is dannelse. 
 Michael oplyste at problemet skyldtes forkerte fuger som der er klaget over og som der forventes en 
 snarligløsning omkring. 
 Michael oplyste også at der ikke umiddelbart er en løsning i sigte omkring problemerne vedr. 
 dørspioner og vindues spjæld, hvor man mener det er producenten af vinduerne som skal komme med 
 løsninger, hvilket de ikke er enige i, så her må vi desværre afvente. 
 
  9) Næste åbent hus. 
 d.05.03.15. kl.17.30 - 18.00 Denne tager Helle 
 
10) Næste bestyrelses møde. 
 Der var enighed om de foreslået datoer, som udover formødet d.11.03.15 kl.17.00 er 
 d.08.04.15. kl.16.00 
 d.06.05.15. kl.16.00 
 d.03.06.15. kl.16.00 
 
11) E.V.T. 
 


