
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Onsdag d.28.10.15. (2 af 2) 
 Tilstede: Henrik, Helle, Pia, Michael & Jan 
 Afbud: Dennis & Lars. 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra d.30.09.15 - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Hjertestarter: Placeringen er fundet afventer elektriker og opsætning. 

 Eternit tæt/ lav: Afventer tilbud. 

 Oprettelse af trailer P-Plads: Michael oplyste at det er svært at finde de ting som skal bruges 
 for at lave pladserne på den måde vi først havde besluttet, Michael foreslog derfor en anden 
 løsning med en bom hvor man så kan låse sin traileren fast til, selvfølgelig stadig kun efter 
 aftale med ejendomskontoret som tidligere aftalt. 

 Motionsklub: Kontrakten er lagt i hænderne på DAB's jurister, afventer udspil. 

 Mulighed for aflåste cykelskurer: Afventer tilbud. 

 Køkkenordning: Sendt i trykken i DAB og omdeles når de lander på ejendomskontoret. 
  
  3) Meddelelser fra formanden. 
 Ordinært afdelingsmøde: Datoen for det ordinære afdelingsmødet blev sat til  d.14.01. kl.19.00 

 Yousee: Der er stadig udeståender omkring den nye aftale, disse tages via. DAB og Jan oplyste 
 at der er et samlet evalueringsmøde sidst i november mellem de TAB afdelinger som har fået 
 ny aftale, DAB & yousee. 

 Beboerhenvendelser: Der har igen været beboer klage. 

 En beboer har udtrykt problemer med unge mennesker som opholder sig i området, 
 bla. i cykelskure og skralde rum. Jan oplyste at han har haft en snak med en af kommunens SSP 
 medarbejdere, som ville give det videre til gadeplansgruppen.  

 Der er klaget over 2 fester som blev afholdt i det store fælleshus, de berørte beboere har 
 fået henvendelse. 

 Vinduer: Jan oplyste at der i uge 46 afholdes møde omkring de problemer som stadig er tilbage 

 TAB Repræsentantskabsmøde d.16.11.15 kl.18.30: På mødet deltager Helle, Henrik & Jan. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 

 Jan informerede omkring situationen omkring de grønne mænd i grundejerforeningen. 
 Der er ansat 2 på fuld tid & 1 på nedsat tid, der er også ansat en daglig leder som endnu ikke er 
 startet, det betyder at det er lykkedes at få besat alle stillinger. 
 Generalforsamling d.09.11.15. kl.19.00: Jan deltager. 
 
  5) Information fra TAB () 
 Der har ikke været afholdt møde, derfor intet nyt. 
 
 
 



  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 I forbindelse med cykelindsamlingen oplyste Michael at der blev indsamlet i alt 36 cykler. 

 Der er indkøbt ny traktor som forventes leveret om ca.14 dage, der er valgt en model hvor det 
 tilbehør som vi har i forvejen kan benyttes. Indkøbet er planlagt i budgettet og som 
 erstatning for en udtjent model. 

 Michael har fået varsel om at arbejdstilsynet kommer på kontrol besøg. 

 Der er indkøbt glas og nye forstærkere til fælleshusene, barnestole mangler. 
 
  7)  Rør projekt (Jan S.P) 
 Michael oplyste at der er et fåtal af boliger hvor det ikke har været muligt at udbedre de sidste 
 mangler, disse vil blive taget i forbindelse med 1 års gennemgangen. 

 Michael oplyste endvidere at manglerne på udendørs arealerne vil blive udført i uge 45. 

 Jan oplyste at opfølgningsmødet med bestyrelsen, hvor Helle & Henrik også deltog var givtigt 
 og de ting som kom frem var ikke overraskende de problemer som var omkring etage blokken i 
 Humlehegnet, som betød betydelige forsinkelser for beboerne i blokken og for de beboere 
 som fulgte umiddelbart efter, lektien som alle parter lærte var, i god tid at tjekke op på de 
 planer som er lagt, således man er sikker på planen kan udføres. 

 Jan oplyste at der til ris/ ros mødet med beboerne var mødt 13 lejemål op med spørgsmål/ 
 kommentarer. 
 Spørgsmålene var mest til rådgiver & entreprenør bla. omkring fremføringen af det varme 
 vand, de kommentarer som var til bestyrelsen gik på tilfredshed over måden bestyrelsen 
 havde informeret & håndteret sagen på. 

 Da projektet er afsluttet er dette sidste gang punktet er på dagsorden som selvstændigt punkt. 
 
  8) Forslag/ Debat 
 Der har være problemer i forbindelse med en fest i andelene (Birkebakken 1) og det er aftalt at 
 vi forsøger at få et møde i stand med deres bestyrelse for at få en afklaring på problemet. 

 Bestyrelsen besluttede at hæve prisen for leje af de 3 fælleshuse. 
 Prisstigningerne vil på udlejninger efter d.01.12 15 være følgende: 
 De små fælleshuse: +150,- kr. pr weekend & +50,- kr. på enkelt dage, Depositum uændret. 
 Det store fælleshus: +250,- kr. pr weekend & +100,- kr. på enkelt dage, Depositum uændret. 
 Grundet Henrik blev kaldt på job, blev prisstigningen vedtaget via mail. 
 
  9) Næste åbent hus. 
 03.12.15 - Jan 
 
10) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag 25.11.15 kl.16.00 
 
11) E.V.T. 
 Man enedes om at vi på næste møde drøfter en udskiftning af sofaerne i det store fælleshus. 


