
Referat af ordinært afdelingsmøde i TAB Vesterby d.21.01.14. 
 

Tilstede fra bestyrelsen var: Jan, Helle, Morten, Henrik & Dennis. 
Tilstede fra ejendomskontoret var: Michael, Erik & Kuno 
I alt var 68 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: Morten & Henrik fra bestyrelsen. 
 Til stemmeudvalget blev valgt: Susan & Allan 
 
2. Fremlæggelse af beretning for perioden - Bestyrelsens beretningen er vedlagt.  
 Der var følgende kommentarer til beretningen: 
 Der blev udtrykt generel utilfredshed omkring vinduesprojektet, bla. generel oprydning, 

håndværkernes optræden i boligerne under udskiftningen bla. skader påført af håndværkerne samt 
at nogle beboere føler der er blevet koldere i lejligheden efter udskiftningen. 
Der blev udtrykt et ønske om at der havde været bedre information mens udskiftningen stod på og 
eventuelt have været afholdt beboermøder. 

 Der blev også udtrykt et ønske om et opfølgningsmøde nu hvor projektet er færdigt. 
Der var også beboer som havde oplevet at bestyrelsen ikke var at træffe i åbningstiden under 
vinduesprojektet. 
En beboer udtrykte også utryghed omkring håndværkernes håndtering af udleveret nøgler, han 
havde bla. oplevet ikke at have fået sin nøgle tilbageleveret efter udført arbejde, hvilket 
håndværkerne sagde han havde. 
Formanden opfordrede beboer som oplever problemer omkring de nye vinduer til at henvende sig til 
bestyrelsen som så vil drøfte disse på bestyrelsesmødet og at bestyrelsen har lært meget af 
vinduesprojektet som der bliver taget med når rørprojektet tager form. 

 Beretningen blev taget til efterretning. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering. 
 Rikke gennemgik regnskabet, som viser et underskud på 230.355 kroner, som er overført til 

afdelingens resultatkonto, som derefter er på minus 309.895 kroner. Ifølge lovgivningen skal saldoen 
på resultatkontoen – hvad enten den er negativ eller positiv – afvikles over 3 år. Den vigtigste grund 
til underskuddet på 230.355 kroner er en overskridelse på vandudgifterne. Regnskabet er allerede 
godkendt af afdelingsbestyrelsen og af TAB, så det er til beboernes orientering.  

 Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2014-2015. 
 Budget er omdelt med indkaldelse. 
 Rikke redegjorde for budgettet omkring de poster som viser udsving og oplyste at det munder ud i en 

huslejestigning på 21,-kr. pr. mdr. for ungdomsboligerne da disse er finansieret på andre lån end 
resten af boligerne som får en 0% stigning. 

 Referenten kan efterfølgende oplyse, at stigningen for ungdomsboligerne ikke varsles, men 
indarbejdes i næste års budget. 
Der var få spørgsmål til budgettet som Rikke besvarede og herefter blev budgettet vedtaget af 
forsamlingen, dog undlod 1 beboer at stemme og ingen stemte imod. 
Herefter redegjorde Rikke for antenne budgettet som også fortsætter uændret, antennebudgettet 
blev vedtaget, her var der 2 beboere som stemte imod. 

 
 



5. Indkomne forslag. 
 
5.1 Husdyrhold – at holde hund 
 Efter debat for og imod blev forslaget sat til afstemning, resultatet blev 56 For og 80 Imod i alt 136 

stemmer afgivet, forslaget er dermed nedstemt. 
 
5.2 TV-pakke hos YouSee 
 Morten redegjorde for at bestyrelsen har været i dialog med yousee og det generelt vil give dyrere tv 

hvis der laves en opdeling med pakkeløsning.  
Morten oplyste også at der bliver undersøgt omkring udskiftning af kablerne i jorden i forbindelse 
med udskiftningen af vores rør og at der også bliver taget op omkring opsætning af antennestik med 
data udtag til yousee’s kabelmodem (Internet)  

 Forslagsstiller var tilfreds med informationen og forslaget kom ikke til afstemning. 
 
5.3 El i opbevaringsskur 
 Det blev oplyst på mødet at der er flere skure hvor der ikke er strøm i, hvilket skyldes et beskadiget 

kabel i jorden som bliver skiftet når der skal graves i forbindelse med rør udskiftningen. 
 Forslaget blev ikke sendt til afstemning da forslagsstiller var gået. 
 
5.4 Gennemgang af lejemål, hvor der ”passes” hund 
 Mange beboer som antræffes i Vesterby med hund siger at de bare ”passer” den og når disse hunde 

luftes bliver der ikke samlet op efter dem. 
Michael oplyste at der er indkøbe skilte som vil blive sat op i Vesterby indenfor den nærmeste 
fremtid, hvor der bla. oplyses at man skal samle hundens efterladenskaber op. 

 Forslagsstilleren var tilfreds med dette og forslaget blev ikke sendt til afstemning. 
 
5.5 Tidligere vaskeplads bruges som parkeringsplads 
 Vaskeplads er blevet opmalet og det er derfor muligt også at benytte denne. 
 Forslagsstilleren var tilfreds med dette og forslaget blev ikke sendt til afstemning. 
 
5.6 Udskiftning af eternitplader på udestuerne 
 Formanden oplyste at der er indhentet tilbud omkring udskiftning til lærketræ hvilket løber op i ca. 

14.626,-kr + moms pr udbygning hvilket ville give en betydelig udgift samlet. 
 Efter en kort debat blev der stemt ved håndsoprækning 34 for og mere end 40 imod - forslaget faldt. 
 
5.7 Ejendomsskat 
 Rikke redegjorde for at det tidligere er blevet besluttet at få et eksternt firma til at undersøge 

hvorvidt Vesterby har betalt for meget i ejendomsskat, dette arbejde er endnu ikke færdigt så der 
kan for nuværende ikke oplyses om udfaldet. 

 Forslagsstilleren var tilfreds med dette og forslaget blev ikke sendt til afstemning. 
 
5.8 Tilladelse til at holde hund på størrelse med stor kat 
 Faldet i forbindelse med forslag 1. 
 
5.9 Opsætning af skur i have 
 Forslag trukket. 
 
5.10 Låse på skraldeskure 
 Der er blevet indhentet tilbud på opsætning af låse på skralderum hvilket vil koste ca.58.733,- kr + 

moms og formanden påpegede at det stadig ville være op til beboerne at lukke efter sig og hvis det 
ikke skete, ville det være mange penge at bruge hvis det ikke har den ønskede effekt. 

 Efter en kort debat frafaldt forslagsstilleren forslaget og det blev ikke sendt til afstemning. 



 
5.11 Opsætning af belysning ved festlokalets terrasse 
 Forslag trukket da arbejdet allerede er sat i gang. 
 
5.12 Bedre administration af selskabslokalet 
 Efter en kort debat hvor Michael redegjorde for at det kun er beboer i Vesterby der kan leje 

festlokalerne og at det er denne beboer som er ansvarlig for at festen forløber jvf. udleveret 
retningslinjer, som der skrives under på og i grovere tilfælde hvor der kommer klager over festen får 
beboeren karantæne typisk i 6 mdr. 

 Hvis der er problemer med at festdeltagere ødelægger ting i de omkringliggende haver eller der 
spilles høj musik for åbne døre & vinduer er det en sag for politiet. 

 Forslagsstilleren accepterede dette og forslaget blev ikke sendt til afstemning. 
 
5.13 Mulighed for hvidlakeret/skurets gulve ved fraflytning 
 Efter en kort debat for og imod blev forslaget trukket og kom derfor ikke til afstemning. 
 
5.14 Legeplads 
 Der blev redegjort for at der allerede har været kontakt mellem Michael og en beboer ved den i 

forslaget nævnte legeplads og det også har været drøfter på et tidligere bestyrelsesmøde hvor 
bestyrelsen sagde ok for at Michael kunne gå videre med opsætningen af ny legeplads. 

 Michael oplyste at det var planen at der skulle nedsættes et mindre udvalg bestående af beboere i 
nærheden af legepladsen så man kunne finde ud af hvad der skal anlægges, selvfølgelig inden for de 
økonomiske rammer som er tilstede. 

 Forslagsstilleren var tilfreds med dette og forslaget blev ikke sendt til afstemning. 
 
5.15 Mulighed for udlån af festlokalet nytårsaften 
 Efter en kort debat hvor Michael redegjorde for årsagen til man ikke kan leje festlokalerne 

nytårsaften (større regning for rengøring som afdelingen kom til at hænge på) frafaldt 
forslagsstilleren forslaget og det blev derfor ikke sendt til afstemning. 

 
5.16 Bomme 
 Michael oplyste at prisen for opsætning af 3 bomme ville være i alt ca.45.000,-kr + moms da det 

skulle være bomme der kunne åbnes i forbindelse med bla. snerydning. 
 Efter en kort debat blev forslaget sendt til afstemning - 32 for & 52 imod - Forslaget er derfor faldet. 
 
5.17 Hundeluftnings påbud 
 Trukket af forslagsstiller. 
 
5.18 Borde/bænke renoveres 
 Trukket da det blev oplyst at der allerede er planlagt indkøb af nye borde/ bænke sæt. 
 
5.19 Affald på p-pladser og cementkumme 
 Trukket af forslagsstiller. 
 
5.20 Fastelavnsarrangement 
 Der blev på mødet oplyst at der i 2014 bliver afholdt fastelavns fest i Vesterby og at årsagen til det 

glippede i 2013 var at bestyrelsen for sent blev opmærksom på hvornår fastelavnen faldt. 
 Forslagsstilleren var tilfreds med dette og forslaget blev ikke sendt til afstemning. 
 
 
 
 



6 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
 Rikke redegjorde for hvem der var på valg og hvorfor der var en der skulle vælges for 1 år. 
 Der var genvalg til de bestyrelses medlemmer som var på valg og det blev vedtaget at bestyrelsen i 

forbindelse med konstitueringen fandt ud af hvem der blev valgt for 2 & 1 år. 
 
 Resultatet af konstitueringen blev således: 
 
 Formand - Jan Schönemann-Paul - valgt for 2 år. 
 Næstformand - Helle Christensen - valgt for 2 år. 
 Kasserer - Morten Schiønemann - valgt for 1 år. 
 Bestyrelses medlem - Dennis Verner Jensen - valgt for 2 år. 
 Bestyrelses medlem - Henrik Olsson - ikke på valg i år. 
 
7 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 
 Formanden opfordrede til at man meldte sig som suppleant og efter et par opfordringer var der 2 

som stillede op og derfor også valgt. 
 
 1. suppleant - Bjarne Holm - valgt for 1 år. 
 2. suppleant - Kjeld Hansen - valgt for 1 år. 
 
8 Eventuelt 
 Problemer med belægningen omkring Vesterby Alle 22 - Michael kigger på dette.  
 Manglende kurve på vaskeriet. 
 Opsætning at askebærer uden for vaskeriet for at mindske skodder på jorden. 
 Problemer omkring at beboer ikke lægger deres affald i containerne men bare smider det i rummet 

og der derfor ønskes opsætning af skilte/ tegninger som forklarer at affald skal ned i containeren og 
at poserne skal lukkes inden de smides i. 

 Ønske om mikrofon til afdelingsmøderne da det for nogle kan være svært at høre hvad der siges -  
 Michael lovede at det fremskaffes til næste afdelingsmøde. 
 
 
 Mødet sluttede af med at formanden takkede for interessen for mødet og Rikke for at have været 

dirigent. 
 
 Referat taget af Morten & Henrik herefter sammenfattet og skrevet af Jan. 
 
 

Mødet sluttede kl. 21.45 
 

_________________ 
Rikke Stisager, dirigent 


