
Beretning for året 2013. 
 
Først og fremmest ønskes alle i Vesterby et godt nytår. 
 
I 2013 var præget af projektet omkring udskiftningen af vinduer og døre, dette betød mange møder med bygherre 
omkring de udfordringer som opstod hen ad vejen. 
Den gode nyhed er at projektet holdt sig indenfor budgettet & der var endda penge til at skifte bånd & eternitten 
øverst på etageblokkene, samt at tegne en vedligeholdelses aftale som grundet Jönsons konkurs blev tilbudt 
tømrefirmaet Juhl & Nielsen som har sin daglige gang i Vesterby på samme vilkår. 
Det betyder at vinduerne gennemgås efter 1, 3, 5, 7 & 10 år 
Vinduesprojektet har for bestyrelsen været lærerigt og belyst hvilke udfordringer der kan opstå og forhåbentlig være 
på forkant når projektet omkring udskiftningen af vores vandrør går i gang. 
Rør projektet vil tage sin begyndelse i 2014, bla. ekstraordinært afdelingsmøde hvor projektet vil blive forelagt for 
beboerne, dette er endnu ikke planlagt så pt. kan der ikke oplyses omkring dato eller indhold. 
 
I slutningen af 2013 besluttede den nu tidligere formand John at fraflytte Vesterby og som følge deraf udtræde af 
bestyrelsen, som ny formand indtrådte Jan og suppleanten Dennis indtrådte i bestyrelsen. 
John skal have en stor tak for sit arbejde i bestyrelsen bla. omkring projekt vinduer. 
 
I et forsøg på at kunne informere beboerne hurtigt ved feks. manglende varme, vand m.m. er Vesterby kommet på 
facebook og Twitter, disse profiler en offentlige og det er derfor ikke nødvendigt at have profiler for at læse 
indholdet, endvidere er Twitter profilen linket med facebook således at det der skrives kommer på facebook. 
Adresserne er https://twitter.com/@tabvesterby og http://www.facebook.com/tabvesterby, direkte link kan også 
findes på vores hjemmeside www.tabvesterby.dk 
 
Der blev i november afholdt budgetseminar hvor afdelingens budget blev gennemgået og fra bestyrelsens side var 
ønsket en nul stigning af huslejen, dette lykkedes ved i år at spare på bla. henlæggelserne, endvidere har Høje 
Taastrup kommune i 2014 nedsat vandprisen, men i stedet for at bruge de sparet penge på at sætte huslejen ned 
har bestyrelsen valgt at fastholde den højere pris i budgettet og sætte disse penge til side således at hvis prisen igen 
stiger har vi noget at stå i mod med. 
Der er indført nye regler som betyder at afdelingen står for en større del af forpligtelsen omkring ”tab ved 
fraflytninger” 
I forbindelse med den offentlige debat omkring ejendomsvurderingerne forespurgte bestyrelsen omkring dette og 
fik af DAB at vide at der var klaget over vurderingen da den kom. 
Disse punkter vil blive gennemgået under fremlæggelsen af afdelingens budget. 
 
Der har været afholdt et fællesmøde mellem yousee og de 4 bydele (Vesterby, Nørreby, Østerby & Sønderby) 
omkring hvad der kunne tilbydes. 
Bestyrelsen valgte ikke at gå videre med dette da de priser der kunne opnås var dyre end hvis vi lavede vores egen 
aftale, endvidere er det blevet undersøgt omkring priser på pakkevalg, hvilket generelt vil betyde dyrere TV.  
Der er endnu ikke indgået en aftale så dette arbejde fortsætter i 2014. 
 
I et forsøg på at involvere beboerne omkring anlæg af f.eks. legepladser, er beboerne omkring legepladsen ved 
fælleshuset i Rosenhegnet blevet opfordret til at komme med forslag til hvad der kan anlægges indenfor budget og 
det som er indenfor rammerne omkring lovgivningen vedr. anlæg af legepladser vil beboerne kunne deltage i. 
 
I løbet af 2014 vil der komme et projekt tilbud omkring opsættelsen af solceller på det store fælleshus, disse er det 
alene meningen skal dække fællesstrømmen, grundet de ændret retningslinjer omkring solceller. 
Der kommer information ud så snart den haves. 
 
Hjemmesiden som har haltet er atter kommet op i omdrejninger og hvis der er forslag til indhold eller forslag 
generelt for Vesterby er man meget velkommen til at skrive en mail til bestyrelsen, eller kigge forbi i åbningstiden. 
 
På vegne af bestyrelsen. 
 
Jan S.P. Formand. 


