
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Onsdag d.02.09.15. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra d.05.08.15 Godkendt. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Køkken ordning - Bolig job ordning: Jan orienterede om at det ikke er muligt a benytte bolig 
 job ordningen i forbindelse med den vedtagen køkkenordning, dette skyldes at ordningen 
 falder ind under den kollektive råderet. 
 Jan oplyste at der er kommet spørgsmål omkring muligheden for at få slibning af gulv med ind 
 under hvad man kan få udført ved brug af køkkenordningen, Jan oplyste også at han har 
 drøftet dette med Rikke, men endnu ikke har modtaget info om det er muligt at tage det med. 
 Bestyrelsen besluttede at hvis der ikke er regler som forhindre at gulvslibning kan tages med så 
 ønsker vi det ind arbejdet i den beboerinformation som skal omdeles. 
 Der var også et ønske om yderlige tekst ændring i informationen, Jan orienterer Rikke om disse 
 ønskede ændringer. 

 Eternit tæt/ lav: Afventer tilbud 

 Fuger - Arbejdet skrider planmæssigt frem, Michael fortalte at en håndværker havde taget en 
 video hvor der efter han havde prikket hul i fuger som skulle skiftes strømmede vand ud, vand 
 som har stået i mellemrummet mellem træet og aluminiumfronten, hvilket tydeligt viser det 
 var vigtigt at få skiftet fugerne. 
  I forbindelse med snakken endes bestyrelsen om at kontakte DAB for at hører status på de 
 andre fejl som er blevet meldt ind omkring vinduerne. Jan følger op. 

 Oprettelse af trailer P-Plads: Jan oplyste at han har fået oplyst at området som er i kikkerten 
 for anlæg af trailer parkering tilhører Vesterby og at vi derfor kan gå videre med at se på hvad 
 det er vi ønsker. 
 Siden sidste møde er der kommet et nyt forslag som går på at der i forbindelse med 
 opmærkningen af p-pladserne i Vesterby Alle på arealet ved glascontaineren bliver anlagt 
 5 pladser til trailere, da dette areal er stort nok til både personbil & trailer p-pladser. 
 Bestyrelsen enedes om at indhente tilbud på hvad det vil koste at anlægge trailer parkeringen. 

 Hjertestarter: Michael oplyste at den er bestilt via DAB, bestyrelsen vedtog at der oprettes et 
 abonnement til hjertestarteren som bla. betyder at der bliver kontrolleret batteri og at den 
 bliver klargjort efter den har været brugt. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Motionsklub - Efter en god debat omkring hvilke punkter bestyrelsen ønsker indført i den nye 
 aftale med motionsklubben enedes man om følgende punkter som Jan sender til Rikke således 
 et kontrakt udkast kan blive udarbejdet.  
  
 
 
 



  
 Yousee ombygning: Jan & Michael orienterede om at arbejdet med ombygningen i etage-
 blokkene er startet og at det tilsyneladende skrider planmæssigt frem. 
 Jan oplyste også at det arrangement som vil blive afholdt i forbindelse med overgangen til 
 pakkevalg, er planlagt til starten af oktober og at det i første omgang er blevet meldt ud at de 
 som har sagt nej tak til reklamer ikke vil modtage information omkring dette arrangement. 
 Jan oplyste at han havde protesteret kraftigt over dette da vi i Vesterby mener det er vigtigt at 
 alle får lige muligheder for deltagelse. 
 Der er også et issue omkring tidsrummet for den planlagte event som kan betyde at de som 
 har sent fri fra job ikke kan deltage og derved kan gå glip af interessante pris tilbud, dette har 
 Jan også gjort indsigelser omkring.  
  

 Beboerhenvendelser: 
 Have omlægning - Der er kommet en henvendelse omkring ændring af haverne i Humlehegnet 
 23 & 25, Jan havde en tegning med som viste hvorledes beboerne ønsker den nye inddeling 
 skal se ud, Jan havde også indsat en tegning som viser hvordan inddelingen ser ud i dag. 
 Bestyrelsen enedes om at man så positivt på forslaget, der er dog et par småting som skal 
 afklares inden den endelige tilladelse gives, bla. er der noget omkring adgangsforhold som skal 
 afklares i forbindelse med fremtidige beboere som kan tænkes at sidde i kørestol. 
 Man enedes om at Michael & Henrik følger op på disse ting og at Jan skriver til beboeren som 
 har søgt om ændringen. 

 Vand afregning - Der har været en henvendelse fra omkring hvorledes afregningen vil ske, bla. 
 om hvorvidt vandmålerne ville blive nulstillet. 
 Jan har svaret beboeren at målerne bliver aflæst og man herefter betaler for forbruget, dette 
 er også beskrevet i et tidligere omdelt beboerinfo. 
 Der var også spørgsmål omkring hvorvidt der var opsat vandmålere i vaskeri og fælleshuse, Jan 
 har svaret at der er opsat målere men at de ikke pt skal bruges, for som det altid har været er 
 prisen for brug af vand i vaskeri indregnet i prisen for en vask og i fælleshusene er forbrug af 
 vand også indregnet i lejen. 

 Yousee - Der har været en henvendelse omkring kvaliteten af signalet og om der er skrevet 
 signal værdier ind i den nye kontrakt.  
 Jan har svaret beboeren at der ikke er noteret signal værdier i kontrakten og at han forventer 
 et signal uden feks. pixeleringer og er dette ikke tilfældet efter d.30.09.15 vil han overveje at 
 indgive en fejlmelding til yousee. 

 Beboerklager: Der er indløbet 2 klager omkring støj, hvoraf den ene er en genganger. 

 Regnskab 14/ 15 - Henrik Bjerre DAB har sendt mail omkring regnskabet, hvor der er 
 vedhæftet en opgørelse omkring de kontoer som afviger, dette er der stor tilfredshed med i 
 bestyrelsen da det giver et godt og hurtigt overblik. 

 Info sedler - Jan fremviste 2 info sedler som er på vej til postkasserne i løbet af september,  
 der blev udtrykt tilfredshed med infosedlerne. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Hunde & Affald - Problemerne omkring at beboere fra andre foreninger, primært 
 andelsboligerne, benytter Vesterbys grønne arealer til at lufte hunde uden at samle op og at 
 de benytter Vesterbys skralde rum til at komme af med deres affald. 



 Da ikke det er alle andelsboliger som er repræsenteret i grundejerforeningens bestyrelse vil 
 Jan tage kontakt til de resterende omkring problemet. 

 Udkørsel Sydvej - Kommunen er opmærksom på der kan opstå problemer i forbindelse med 
 åbningen af det nye grønttorv, man håber fra kommunens side at når de forskellige chauffører 
 finder ud af hvor længe de skal vente for at komme ud på Hveen Boulevard vil vælge turen via 
 motorvejen. 

 Fældet træer på torvet - Det er således at det er grundejerforeningen der står for 
 vedligeholdelsen af en del af Vesterby Torv og derfor også har ansvaret for beplantningen. 
 Jan forespurgte på bestyrelsesmøde hvad grunden var til at træerne var blevet fældet og fik 
 den forklaring at de var syge og derfor skulle fældes. 
  
  5) Information fra TAB (Kjeld H) 
 Næste møde er d.13.09.15. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Varmvandsbeholder på varmecentralen er skiftet så der nu kun er en, hvilket skulle give større 
 stabilitet på temperaturen på det varme vand, årsagen til udskiftningen er at man i 
 forbindelsen med rør projektet opdagede at den ene beholder var voldsomt tæret og derfor 
 skulle skiftes. 

 Det blev oplyst at der i løbet af næste uge vil blive taget hul på at klippe hækkene i Vesterby, 
 altså dem som er på fællesarealerne. 

 Der var spørgsmål omkring det kolde vand i Rosenhegnet, Michael tager fat i Jens Lindvig. 
  
7) Rør projekt (Jan S.P) 
 Udvendige rørkasser - Arbejdet er afsluttet og Jan oplyste at han fra rådgiver har fået oplyst at 
 de sidste arbejder afsluttes med ugens udgang. 

 Afsluttende møder - 13.10.15 deltager Helle, Henrik & Jan 
 22.10.15 deltager i hvert fald Helle, Henrik & Jan 
 
8) Forslag/ Debat 
 Mulighed for aflåste cykelskurer - Bestyrelsen enedes om at Michael indhenter pris hos 
 tømreren og at vi så tager en beslutning. 
  
  9) Næste åbent hus. 
 03.09.15 - Pia eller Michael  
 01.10.15 -   
 05.11.15 - Jan 
 03.12.15 - Jan (Skrevet d.09.12.15) 
 
10) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag 30.09.15 kl.16  
 Onsdag 28.10.15 kl.16 
 
11) E.V.T. 
  


