
Referat fra bestyrelsesmøder i TAB Vesterby Onsdag d.05.08.15. 
Tilstede: Helle, Pia, Dennis, Henrik, Kjeld, Lars, Michael & Jan 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra d.04.06.15. Godkendt 
   
2) Opfølgning fra sidste møde. 
 Hjertestarter - Bestyrelsen enedes om at gå videre med det tilbud vi tidligere har modtaget 
 således vi kan få opsat hjertestarteren. 

 Campingvogn - Denne er fjernet. 

 Eternit tæt/ lav - Bestyrelsen enedes om at indhente tilbud på pris for udskiftning og først 
 herefter tage stilling til hvad indstillingen er. 

 Fuger - Reparation af de tidligere konstateret fejlmonteret fuger udføres i uge 34, 35, 36, 
 Der er i alt ca.200 steder hvor der skal skiftes fuger og de beboere som direkte bliver berørt 
 vil modtage information om at arbejdet bliver udført. 
 Alle udskiftninger udføres udefra og der skal derfor ikke håndværker ind i boligen. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Nyt køkken fra 01.12.2015 - Bestyrelsen drøftede det forslag som Rikke (DAB) har fremsendt 
 og efter en god snak enedes man om at vi ønsker ændringer inden det omdeles. 
 Jan oplyste at der har været henvendelser omkring at man ønsker et større beløb til indkøb af 
 køkken, bestyrelsen enedes om at vi ikke kan anbefale et større beløb fordi jo større beløb, 
 desto højere husleje og på et tidspunkt bliver huslejen forskellen så stor at det kan betyde vi 
 får lejligheder der ikke kan lejes ud, endvidere er det også således at hvis der skal ske ændring i 
 den vedtagne ordning skal det forbi et afdelingsmøde. 
 Helle spurgte til muligheden for at benytte bolig job ordningen - Jan undersøger via DAB. 

 Huslejestigning i forbindelse med rørprojektet. - Bestyrelsen enedes om at følge DAB's råd og 
 sætte huslejen op med de 1% som tidligere er blevet vedtaget, dette fordi at den del af 
 stigningen der ikke går til finansieringen af rør projektet indarbejdes i vores normale budget. 

 Yousee ombygning - Jan orienterede omkring afholdt møde med Dansk Kabel TV, hvor Philip 
 (Inspektøren) også deltog.  
 Arbejdet med ombygningen vil blive udført i september, hvor der kan forventes afbrydelser 
 mellem 8 & 15, ikke hver dag og ikke hele dage. 

 Beboer henvendelser:  
 Hundeefterladenskaber - Der har været en henvendelse omkring problemer med at der bliver 
 luftet hunde i Vesterby hvor ejerne ikke samler op, hvilket betyder at de som færdes på de 
 grønne arealer risikere at få det på tøjet hvilket ikke er tilfredsstillende. 
 Beboeren har også haft fat i ejendomskontoret som har lovede at være obs på problemet. 
 Et af problemerne er at der er beboere fra andelsboligerne som ikke ser det som et problem at 
 deres hunde luftes på vores plæner, dette tager Jan med på næste bestyrelsesmøde i 
 grundejerforeningen sidst i august. 
  
 Kommer der henvendelser omkring beboere i Vesterby der har hund, sendes disse til DAB for 
 videre sagsbehandling., da det stadig ikke er tilladt at holde hund i Vesterby. 



 Hæk - Spørgsmål omkring genplantning af hæk efter opgravning i forbindelse med rør 
 projektet, Jan oplyste at der d.22.10.15 vil ske en gennemgang af alle arealer hvor der har 
 været opgravet, således disse kan blive rettet op og hæk genplantet. 

 Lukning af vand - I forbindelse med omkobling af hovedforsyningen i etape 3 har der været en 
 henvendelse omkring manglende varsling, det viste sig dog at der var omdelt sedler i 
 postkasserne omkring denne afbrydelse, Jan oplyste desuden at han allerede har svare dette 
 til beboeren og har ikke hørt yderlige. 

 Bål/ åben ild - Der har været en henvendelse omkring manglende regler for brug af åben ild/ 
 bål i haverne, bestyrelsen er af den opfattelse at haverne er så små at det er forbundet med 
 betydelig fare at anlægge bål, også selvom det sker i bål fade. 
 Beboeren er blevet foreslået at stille et forslag til afdelingsmødet i 2016. 

 Problem omkring stort fælleshus - Der har været en udlejning af det store fælleshus som gav 
 betydelige gener for de omkringliggende beboere, i forbindelse med en fremsendt klage kunne 
 Helle & Jan uafhængig af hinanden konstatere at der bla. blev spillet for åbne vinduer og 
 benyttet DJ. 
 Beboeren som har lejet lokalet har modtaget brev fra DAB omkring overtrædelserne. 

 Budgetseminar - Kjeld, Henrik & Michael deltager. 
  
 4)  Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Næste møde 31.08.15.  
 
  5)  Information fra TAB (Kjeld H) 
 Intet at berette 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Orientering om opstart af fugereparationer. 
 Orientering omkring netop udførte markvandring sammen med Philip bla. omkring 
 reparationer af kanter på bla. legepladser og der hvor der er niveau forskelle. 
 Der var også en opfordring til at tænke over hvilke småting der kan laves på legepladserne. 
   
7)  Rør projekt (Jan S.P) 
 Udvendige rørkasser - Jan Orienterede om at der var kommet byggetilladelse fra kommunen 
 og at der i denne var specificeret hvorledes rørkassererne skulle udarbejdes og at arbejdet 
 allerede var godt igang. 

 Projekt afslutning - Jan oplyste at sidste byggemøde er afholdt og der i forbindelse med dette 
 er udarbejdet en mangelliste som der vil blive fulgt op på senere. 

 Afsluttende møder - 15.10.15 kl.16 med bestyrelsen (Ændret til d.13.10.15) -  
 22.10.15 kl.17 med beboerne hvor det vil være muligt at komme med overordnet ris og ros, 
 der bliver ikke mulighed for at drøfte specifikke lejemål, da eventuelle problemer må forventet 
 løst i løbet af processen. 
 
  
 
  
 
 



8)  Forslag/ Debat 
 Oprettelse af trailer P-Plads. - Forslag om at der anlægges en p-plads til trailere til  venstre for 
 indkørslen ved materielgården, denne skulle fungere på den måde at man ved indbetaling af et 
 depositum modtager nøgle eller lås således man kan låse sin trailer fast. 
 Ideen med at anlægge denne er at trailerne ikke optager p-pladser i området. 
 Aftalt at Jan kontakter Philip når han er tilbage fra ferie omkring mulighederne for at grave i 
 volden mod parcelhusene. 

 Affaldsskure/ børn/ opsyn fra forældre - Der har igen været problemer med børn som 
 leger med de ting som er stillet til storskrald, alle var enige om at dette er et problem og man 
 enedes om at når der næste gang kommer skriv fra bestyrelsen nævnes problemet. 

 Musse problemer !!! - Der opleves stadig problemer med mus, Michael oplyste at man 
 har haft Rentokil ude og rådet fra dem er at opsætte fælder da man ikke kan konstatere hvor 
 de kommer fra. I forbindelse med der har været lukket op omkring udskiftningen af vandrør er 
 der blevet forseglet hvor man har kunne konstatere huller. 

 Små fest lokaler, forbedringer.. - Forslag omkring indkøb af 1 barnestol til hvert fælleshus og 
 indkøb af champagneglas til de 2 små fælleshuse - Begge indkøb blev vedtaget. 

 Vesterbys 25 års jubilæum - Bestyrelsen vedtog at der kommer til at ske en festligholdelse i 
 anledningen af det i 2016 er 25 år siden de første beboere flyttede ind. 

 Mulighed for aflåste cykelskurer - Ikke nået, tages op på næste møde. 
 
  9)  Næste åbent hus. 
 Pia 
 
10)  Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.02.09.15. kl.16.00 
 
11)  E.V.T. 
 Fremtidige problemer med udkørsel på Sydvej når grønttorvet åbner - Jan tager det med på 
 bestyrelsesmødet i grundejerforeningen hvor der også er en repræsentant fra kommunen. 


