
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby 
Torsdag d.04.06.15. kl.16.00 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 15.04.15 & 07.05.15 Begge godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Hjertestarter: Michael oplyser at der kan være der kan fås et bedre tilbud end det vi har fået, 
 følger op på næste møde. 
 Hjemmeside: Jan oplyste at hjemmesiden er kommet godt fra start og at der er en stabilt antal 
 brugere som kigger forbi, specielt efter opslag på facebook.  
 Nye fuger: Der er ikke nyt omkring hvornår arbejdet starter med at udskifte de fuger som er 
 lavet forkert, der er ej heller nyt omkring problemerne med dørspioner & udluftningskanaler. 
 Yousee: Endnu intet nyt omkring den nye aftale med Yousee. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Rikke har efter aftale med Jan gjort DAB's journalister opmærksom på hvorledes vores 
 rørprojekt har kørt og at de måske kunne være interesseret i at lave en historie om dette - De 
 tilstedeværende gav deres accept til dette hvis det skulle blive aktuelt. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Jan oplyste at ejerforeningerne i Torstorp har kontakte borgmesteren omkring den måde som 
 grundejerforeningens vedtægter angiver stemme antal og kontingenter.  
 Jan var forhindret i at deltage i seneste bestyrelsesmøde og referatet er endnu ikke fremsendt, 
 så han kunne ikke fortælle meget. 
 
  5) Information fra TAB (Kjeld H) 
 På sidste TAB møde drøftede man brug af elektronisk syn som et redskab i fremtiden. 
 Høje-Taastrup har ønsket at få råderet over de lejemål i TAB som har en max husleje på  
 3200,-kr. dette berører ikke Vesterby. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Der startes på en udskiftning af stolper/ pinde på skurene i næste uge, det betyder at de som 
 er rådne skiftes og males. 
 Der går megen tid med rørprojektet. 
 Der er markvandring med inspektøren Philip d.22.07.15 kl.15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7) Rør projekt (Jan S.P) 
 Projektet kører pt. på skinner, der har dog været et eksempel på at en håndværker arbejde i 
 en bolig iført høreværn uden at have låst hoveddøren, dette er bygherre informeret om  
 og det sker ikke igen. 
 Jan oplyste at Jens Christoffersen (DAB's inspektør på projektet) har oplyst at der er styr på 
 økonomien i projektet og at det pt. ser fint ud. 
 Henrik spurgte til den forsinkelse som opstod i forbindelse med arbejdet i Humlehegnet  
 13 til 17, primært omkring tidsplan - Jan oplyste at tidsplanen holder og at der i de fremtidige 
 arbejder med etageblokkene i Vesterby Alle vil ske en gennemgang inden arbejdet 
 påbegyndes, således at man forhåbentlig ikke løber ind i uforudsete problemer. 
 Bestyrelsen enedes om at farven på de udvendige rørkasser skal være i en gul farve som 
 matcher muren mest muligt. 
 
  8) Forslag/ Debat 
 Anden og bedre type af plader på skurer og karnapper i tæt/ lav - Pris indhentes 
 
  9) Næste åbent hus. 
 06.08.15 - Har ikke fået noteret hvem der tog den. 
 
10) Næste bestyrelses møde. 
 05.08.15. kl.16.00 
 
11) E.V.T. 


