
Referat fra bestyrelsesmøder i TAB Vesterby Onsdag d.15.04.15. 
 

Tilstede: Helle, Henrik, Kjeld, Pia, Lars, Michael & Jan 
Afbud: Dennis   
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat godkendt. 
 

  2) Opfølgning fra sidste møde. 
 Hjertestarter - Michael oplyste at Falck har et tilbud om opsætning på en leasing aftale 
 som vil koste ca.5000,-kr om året, bestyrelsen besluttede at det var en bedre løsning da 
 indkøb af en hjertestarter koster omkring 20.000,-kr hvilket svare til 4 års leasing. 
 

 Fugt problemer - De opsatte målere har ikke kunne måle grundet problemer med 
 batterierne og at de var flyttet fra deres oprindelige placering,  
 dette betyder at målingerne ikke kan bruges.  
 Det videre forløb aftales med inspektøren. 
 

 Opfølgning Yousee mødet - Jan informerede omkring svar fra DAB vedr. afstemningen 
 som blev foretaget på mødet og konklusionen er at alt er foregået efter reglerne. 
 Bestyrelsen enedes om at man i starten af næste afdelingsmøde gøres opmærksom på 
 at det er de som er tilstede når der stemmes som kan stemme og at afstemninger 
 primært afvikles ved håndsoprækning og ved usikkerhed om resultatet skrides der til 
 skriftlig afstemning. 
 

 Sti ved daginstitutioner - Jan Informerede om at efter møde på stedet med kommunen, 
 grundejerforeningen & DAB enedes man om at der anlægges en ny sti højre om 
 daginstitutionen, dette bevirker desværre at der taget lidt af basket banen men det er 
 en bedre løsning end at stien føres forbi Vesterby Alle 4 til 22 som oprindeligt foreslået 
 af kommunen. 
 

 Solceller - Man enedes om at Bolind inviteres til at deltage på næste bestyrelsesmøde. 
 

 Åbent hus 05.03. - Ingen beboer henvendelser. 
 Åbent hus 09.04. - Ingen beboer henvendelser. 
 

  3) Meddelelser fra formanden. 
 Fugning af vinduer - Jan oplyste at han har accepteret en aftale med Atradius (De som 
 sidder med boet efter konkursen) omkring at de betaler 1/3 del af de faktiske udgifter 
 til udskiftningen af de fuger som er lavet forkert og vi så derved hæfter for de sidste 2/3 
 dele af udgiften. 
 Jan oplyste at han selvfølgelig havde forespurgt hvad juristerne i DAB mente om 
 mulighederne for at få dækket en større del af udgifterne ved at køre en retssag,  
 deres vurdering var at der var en stor risiko for at vi selv kom til at hænge på hele 
 udgiften og ud fra den betragtning havde jan sagt ok for aftalen. 
 Det er desværre således at der kun er os til at betale da entreprenøren er gået konkurs. 
 Der er desværre ingen afklaring på problemerne med trækkanalerne og dørspioner. 
 
 



  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt. 
 

  5) Information fra TAB (Kjeld H) 
 Kjeld oplyste at der er møde d.11.05.15. - derudover intet nyt. 
 

  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Tiden går mest med rør projektet. 
 Endvidere fortalte Michael at det har været begrænset med flytninger. 
 

  7) Rør projekt (Jan S.P) 
 Jan informerede om at der har være afholdt møder mellem DAB, rådgiver & 
 entreprenøren omkring økonomien i projektet & DAB har oplyst at det ser godt ud og 
 at der på den front er styr på tingene. 
 Jan oplyste at han er forhindret i at deltage i byggemødet d.16.04. og i den forbindelse 
 har sendt mail til byggegruppen for at få klarhed over hvad der gøres for at indhente 
 den forsinkelse der er opstået i forbindelse med udskiftningen af rør i Humlehegnet 13 
 til 17. og hvad der gøres for at forsinkelsen ikke berører de næste boliger. 
 Helle nævnte at varslingssedlerne var for små - Jan vil snarest tage det op med 
 entreprenøren. (De er efterfølgende blevet ændret til A5 størrelse.) 
   

  8) Forslag/ Debat 
 Vagt tlf. - Der blev stillet spørgsmål omkring hvorfor vagt telefonen ikke går på omgang 
 da det altid er Michael som bliver kontaktet ved fejl opstået udenfor normal åbningstid. 
 Michael oplyste at han selv har valgt at det er ham der har vagten & at langt de fleste 
 henvendelser klares over telefonen og han ikke ser grund til ændringer. 
 Efter en kort debat enedes man om at fortsætte som hidtil. 
 

 Hjemmeside - Jan fortalte at grunden til han foreslår at skifte webudbyder skyldes der 
 ofte har været problemer med driften, stabiliteten & supporten som er langtrukken. 
 Jan foreslog derfor et skifte til E-Navn hvor han selv har sine web ting og hvor der er 
 meget stor stabilitet samt bedre support når noget går galt. 
 Dette skifte ville betyde en større udgift om året, vi betaler nu 285,-kr om året og ved et 
 skifte ville det stige til 1058,-kr eller 1428,-kr om året alt efter hvilken løsning man 
 valgte omkring plads m.m. 
 Efter at have debatteret forslaget blev det forkastet da der var bestyrelsesmedlemmer 
 som mente det var for voldsom en stigning at pålægge beboerne. 
 

  9) Næste åbent hus. 
 d.07.05.15. - Jan 
 

10) Næste bestyrelses møde. 
 d.07.05.15  kl.16.00 
 d.04.06.15  kl.16.00 
 

11) E.V.T. 


