
Beretning for 2014. 

 

Alle beboer i Vesterby ønskes et godt nytår. 

 

Vores vinduer: I 2014 havde vi 1 års gennemgang af de nye vinduer og  i den forbindelse blev problemerne som allerede var 

meldt samt de problemer tømreren fandt samlet. 

Da firmaet som monterede vores vinduer desværre gik konkurs kort efter de var færdige, er de problemer som vi har 

overdraget til det garantiselskab som varetager dette efter konkursen og desværre er det ikke nemt at få afgjort hvem der skal 

betale da garantiselskabet mener det er fabrikanten af vinduerne og fabrikanten mener det kan skyldes forkert montering. 

Desværre er det således at mens denne tvist frem og tilbage pågår er det ikke muligt at sætte ind overfor problemerne, for 

sætter vi arbejdet i gang er der ingen penge at hente hos garantiselskabet og det betyder vi selv skal afholde udgiften. 

Denne sag er noget som også i 2015 har bestyrelsens fokus. 
 

Nye Komfurer: Efter mange udfordringer, blandt andet ændret licitationsregler i EU lykkedes det sidst på sommeren at få 

udskiftet komfurerne til noget mere tidssvarende og med udskiftningen fulgte også et grydesæt. 
 

Hjertestarter: Bestyrelsen valgte i foråret at ansøge trygfonden om opsætning af en hjertestarter i Vesterby. 

Da svaret desværre blev et nej besluttede bestyrelsen at undersøge mulighederne for at vi selv bekoster opsætningen af  

en hjertestarter og når der er indhentet priser & truffet en beslutning vil der blive informeret nærmere omkring dette. 
 

Fastelavnsfest: I 2014 blev der atter afholdt fastelavnsfest for børnene i Vesterby og det blev til en hyggelig dag med gode og 

sjove oplevelser så mon ikke der vil komme en fastelavnsfest i 2015. 
 

Yousee: I december blev der afholdt et fællesmøde mellem Nørreby, Østerby, Vesterby & Yousee, hvor der blev oplyst 

omkring de muligheder som er omkring pakkevalg, ekstra kanaler, bredbånd (webspeed) & telefoni. 

Mødet var meget informativt & da der længe har være et ønske hos beboerne om at få større valgfrihed har bestyrelsen 

besluttet at der i løbet af februar bliver indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde hvor Yousee inviteres til at fortælle om de 

muligheder som er og kommer. 

Der er for nuværende ikke aftalt en dato med Yousee, men der bliver udmeldt snarest når den nye bestyrelse er sammensat. 
 

Nye Køkkener: Der har gennem 2014 været henvendelser omkring mulighederne for udskiftning af køkkenerne i Vesterby, 

derfor fremsætter bestyrelsen et forslag således der bliver mulighed for at finansier udskiftningen over huslejen. 
 

Rør projekt: På et ekstraordinært afdelingsmøde blev det vedtaget at vi i forbindelse med den allerede vedtagne udskiftning 

af rørene til varm brugsvand også skulle have udskiftet rørene til det kolde brugsvand. 

Hen over sommeren blev der afholdt licitation og det blev Andersen & Heegaard A/S som fik opgaven og sidst på året 

begyndte man så at grave rør ned i Gyvelhegnet og af hensyn til højtiden i december blev det aftalt at der ikke ville blive 

udført indvendige arbejder før efter nytåret. 

I forbindelse med at arbejdet skrider frem vil der løbende blive afholdt informationsmøder for de forskellige etaper og 

efterfølgende bliver der også omdelt information til beboerne. 

Der vil være ting som ikke går som planlagt, men bestyrelsen forsøger at imødegå problemerne ved sammen med Michael & 

DAB at deltage på byggemøderne, hvor der er en god dialog om udfordringerne med bygherre, og i den forbindelse opfordres 

beboerne at sige til hvis der opstår problemer enten til ejendomskontoret eller direkte til bestyrelsen. 
 

Tage hensyn til andre: Der har gennem 2014 været sager som udspringer i et manglende hensyn til andre beboer, dette både 

ved aktiviteter i egen have men også i forbindelse med udlejning af fælleshusene. 

Det er hævet over enhver tvivl at man skal tage hensyn til andre, det er jo ikke alle som har fri. 

 

 

På vegne af bestyrelsen. 

 

Jan S.P. Formand. 


