
Referat af ordinært afdelingsmøde i TAB Vesterby d.20.01.15.

Tilstede fra bestyrelsen var: Jan, Helle, Henrik & Dennis.
Tilstede fra ejendomskontoret var: Michael & Kuno
I alt var 72 boliger repræsenteret.

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
Som dirigent foreslog bestyrelsen Rikke fra DAB, som blev valgt.
Rikke konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.
Som referenter blev valgt: Jan & Helle fra bestyrelsen.

Til stemmeudvalget blev valgt: Allan, Charlotte, Michael (Ejendomskontoret) & Rikke som formand.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden - Bestyrelsens beretningen er vedlagt.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering.
Rikke gennemgik regnskabet, som viser et overskud på 760.380,- kroner, som er overført til 
afdelingens resultatkonto.

Overskud skyldes primært besparelse på kapitaludgifter, el/varme til fællesarealer samt lejestigning 
ifm. vinduesprojekt, hvor huslejestigningen er trådt i kraft før den første låneydelse på lånet er 
indløbet.

Regnskabet er allerede godkendt af afdelingsbestyrelsen og TAB, så det er til beboernes orientering.
Regnskabet blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2015-2016.
Budget er omdelt med indkaldelse.
Rikke redegjorde for budgettet omkring de poster som viser udsving.
Budgettet viser en lejestigning på 0,0%
Der var få spørgsmål til budgettet som Rikke besvarede og herefter blev budgettet enstemmigt 
vedtaget af forsamlingen.

Herefter redegjorde Rikke for antenne budgettet som viser en stigning på 23,-kr som ifg. Yousee 
hovedsagligt skyldes højere pris for TV2.
Der var spørgsmål omkring hvorvidt vi skal have Yousee som udbyder eller om der kan vælges andre, 
Rikke oplyste at det skal stilles som et forslag hvis anden udbyder ønskes.

Jan oplyste at uanset hvilken leverandør man vælger skal man forvente små prisstigninger for hvis 
kanalerne sætter deres priser op er der kun et sted at hente pengene - Den enkelte forbruger.
Antennebudgettet blev herefter sat til afstemning – Enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag.

5.A Forslag om tilføjelse i vedligeholdelsesreglement & vedligeholdelsestandart.
Rikke gennemgik årsagen til den foreslået ændring.
 Efter debat og spørgsmål blev forslaget sat til afstemning.



Afstemning foregik ved håndsoprækning og blev vedtaget med overvældende flertal,
der var 6 stemmer imod.

5.B Forslag om køkkenmodernisering via den kollektive råderet.
Jan redegjorde for årsagen til forslaget - Der har været henvendelser omkring muligheden for 
udskiftning af køkkenet, bla. også på sidste års afdelingsmøde og selv om det allerede i dag via 
råderetten er tilladt at udskifte køkkenet for egen regning, vil vedtagelsen af dette forslag betyde at 
de beboere som måske ikke lige har penge på kontoen til en udskiftning, får mulighed for at låne af 
afdelingen til en udskiftning mod en højere husleje.

Jan oplyste også at der var en teoretisk mulighed for at lejligheder som er dyrere grundet en køkken 
udskiftning kan være sværere at udleje, men stod han selv med valget mellem en lejlighed med nyt 
køkken som er 500,-kr dyrere mod en, hvor der er et 25 år gammelt køkken ville han vælge den med 
det nye køkken.

Grunden til, der først kan ansøges når rør projektet er færdigt er for at stille alle lige.
Der var spørgsmål omkring opsætning - Jan oplyste at ansøgninger skal indeholde opsætning, da 
dette skal ske på regning af autoriseret montør.

Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med overvælgende flertal, i mod stemte 6, 2 undlod at 
stemme

5.C Forslag om ændring af ordensreglement.
Jan redegjorde for hvorfor de enkelte ændringer er foreslået.
Indkøbsvogne - En mere præcis formulering omkring at de ikke må henstilles på stier.
Paraboler - For ikke at der skal komme en skov af paraboler og der er masser af kanaler at vælge 
imellem via Yousee.
Skur rum - Hvis der henstilles effekter uden for eget skur rum kan det øge risikoen for indbrud & 
ildspåsættelse, samtidig kan det være til stor gene for de øvrige beboeres brug af egene skur rum.
Der blev stillet forståelsesspørgsmål, som Jan besvarede.

Forslaget blev herefter samlet sendt til afstemning, afstemningen skete ved håndsoprækning.
Forslaget blev vedtaget med overvælgende flertal, imod 0 stemmer,  2 der undlod at stemme.

5.D Forslag om Hund.
Rikke redegjorde for reglerne om urafstemning, da dette blev drøftet på formødet med bestyrelsen.
Der var spørgsmål omkring hvorvidt de fremmødte kunne beslutte for & imod forslaget - Dette blev 
der oplyst om at man kunne, men det var bestyrelsens indstilling at uanset om det blev et ja eller et 
nej på mødet, ville det være mest retfærdigt for begge parter at sende afgørelse ud til urafstemning 
uagtet udfaldet.

Efter en debat blev det ved håndsoprækning vedtaget at sende forslaget til  urafstemning hvad
enten det blev et Ja eller Nej på mødet - Imod stemte 24, hverken for/ imod 2.

Herefter var der debat omkring selve forslaget bla. redegjorde Dennis for, at de hunderacer
som ikke vil være tilladt er  dem der står i loven.
Da det ikke var muligt at afklare et ja/ nej ved håndsoprækning blev der foretaget skriftlig
afstemning - Resultatet af afdelingsmødet stemmer var følgende - 
For 54, Mod 82, Hverken for/ imod 2, ugyldige 2.

Endelig afgørelse af forslaget sker på vedtaget urafstemning.



5.E Forslag om udskiftning af emhætter.
Rikke redegjorde for at en vedtaget udskiftning her & nu som forslagsstilleren ønskede ville betyde 
en huslejestigning på ca. 1,5% og at selvom det kun er beboere i tæt/ lav der får glæde af en 
udskiftning så er det alle lejere der får en huslejestigning.
Michael (Ejendomsmester) redegjorde også for at udskiftningen af emhætter er i langtidsbudgettet
som køleskabe og komfurer er det, og skulle der være emhætter, som er defekte, bliver de udskiftet.

Afstemningen skete skriftligt - For 36, Mod 79, Blanke 8, Ugyldige 2 - Forslag forkastet.

5.F Forslag om udskiftning af køkkener.
Forslaget blev trukket af forslagsstiller grundet tidligere vedtagelse af forslag 5.B

5.G Forslag om forbud mod trampoliner.
Forslagsstiller redegjorde for grunden til forslaget.

Efter en debat blev forslaget sendt til skriftlig afstemning - For 31, Mod 65, Blanke 4, ugyldige 3.
Forslaget er herefter forkastet.

6 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Rikke redegjorde for hvem der var på valg: Morten og Henrik.
Morten ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen.
Henrik Olsson ønsker at genopstille.
Kjeld Hansen (suppleant) blev foreslået af Jan og han accepterede.
Lars Andresen ønskede også opstilling

Resultatet af valget blev følgende:

Henrik Olsson: 62
Kjeld Hansen: 75
Lars Andresen: 61

Henrik og Kjeld er herefter valgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år

7 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Lars Andresen ønskede opstilling som suppleant
Pia Lykke Bagge ønskede også at opstille.

1. suppleant - Lars Andersen - valgt for 1 år.
2. suppleant - Pia Lykke Bagge - valgt for 1 år.

8 Eventuelt.
Under punkt 5.B var der spørgsmål omkring rør føring & afdækning i forbindelse med rør projektet,
Jan oplyste at disse spørgsmål kan besvares ved en henvendelse på ejendomskontoret.

Under punkt 5.C var der spørgsmål omkring muligheden for at få aflåste cykel skure, Michael oplyste 
at det ikke umiddelbart er muligt, en beboer foreslog at bruge rum til barnevogne.

Der er fjernet et par have lamper og en elefant fra en adresse i Tornehegnet som beboeren ønsker at 
få retur.

Kildesortering af affald - Høje Taastrup Kommune har ingen aktuelle planer omkring dette.



Ønske om opsætning af skilte for at få folk til at bruge affaldscontainerne i stedet for at smide 
affaldet på gulvet.

Spørgsmål omkring manglende julearrangement for børn - Jan oplyste at det i bestyrelsen var blevet 
besluttet ikke at afholde julearrangement da der er mange aktiviteter i december for netop børn.
Spørgeren foreslog at afholde et arrangement i November i stedet.

Maling af eternit på altaner i Vesterby Alle (De korte blokke)

Mødet sluttede af med at formanden takkede for den store interessen for mødet og Rikke for at have 
været dirigent.

Mødet sluttede kl. 22.45

På efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Jan
Næstformand: Helle
Kasserer: Kjeld

___________________
Rikke Stisager, dirigent


