
Referat for bestyrelsesmødet Torsdag d.07.05.15. kl.16.00 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Ønske om ændring af formulering - sendt ud til godkendelse. 
 

  2) Opfølgning fra sidste møde. 
 Hjertestarter - Jan orienterede om at når aftalen omkring hjertestarten skal tegnes er 
 det DAB som indgår aftalen på Vesterbys vegne, Michael har ikke hørt yderlige. 
 

 Solceller - Bolind havde ikke mulighed for at deltage på mødet, prøver til næste møde. 
  

 Vinduer - Der er desværre intet nyt omkring hvornår arbejdet med at etablere nye fuger 
 starter, ej heller nyt vedr. de andre problemer som der er, men bestyrelsen vil blive ved 
 med at følge op således de kan blive afhjulpet. 
 

 Der blev spurgt til ny hjemmeside som blev forkastet på sidste møde & Jan oplyste at 
 han ikke fremadrettet ville stille samme forslag & at vi derfor fortsatte med Web10. 
 Jan fortalte også at han havde drøftet dette med Rikke (DAB) og at Rikke ikke så et 
 problem i en større udgift til hjemmesiden eftersom vi er en stor afdeling, regner man 
 på udgiften pr. bolig betyder det en udgift på 4,94 kr. 
 

  3) Meddelelser fra formanden. 
 Beboer henvendelser - Der har været henvendelser vedr. parkeret campingvogn ved 
 Hybenhegnet & han har svaret beboeren at der ikke er meget som bestyrelsen kan gøre 
 for at få den fjernet, hertil oplyste Michael at han har været i kontakt med ejeren som 
 har oplyst at den snart bliver fjernet. 
 I samme mail blev der også oplyst omkring problemerne med at børn leger med det 
 som er stillet til storskrald - Jan oplyste at han har opdateret hjemmesiden med en 
 opfordring til at beboerne ikke sætter ting ud op til en weekend & at man fortæller sine 
 børn at de ting som er i skralderummet ikke er til at lege med. 
  

 Der har også været en henvendelse omkring en kommende fest i Rosenhegnets 
 fælleshus - Den omhandlede at der efter sigende skulle være hyret et orkester 
 til at spille, Jan oplyste at han havde opfordret beboeren til at kontakte 
 ejendomskontoret som ved hvem der har lejet fælleshuset således de kunne tage 
 kontakt og spørge indtil hvad der er op og ned i sagen, Jan oplyste også at han havde 
 været i kontakt med Michael omkring denne henvendelse & han ville kontakte de som 
 har lejet fælleshuset op spørge til hvad der er arrangeret. 
 Michael oplyste at han efter at have spurgt til dette fik oplyst at der kom en og spillede 
 på hammondorgel som underholdning og at der ikke ville blive spillet for åbne vinduer. 
 Bestyrelsen gør ikke mere ved dette, da det er politiet man skal kontakte ved problemer 
 mens festen pågår & kommer der en klage efterfølgende behandles den som vanligt. 
 

   
 
 
 



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

5) Information fra TAB (Kjeld H) 
 Kjeld oplyste at man i TAB regi arbejder med elektronisk opmåling af boliger - E-syn. 
 

  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Michael oplyste at meget af hans tid stadig går med at være behjælpelig omkring 
 rør-projektet. 
 Michael oplyste endvidere at der kun har været få udflytninger og ingen indbrud. 
 

  7) Rør projekt (Jan S.P) 
   Jan oplyste at på dagens byggemøde blev det oplyst at man er tæt på at være med igen 
 efter problemerne omkring Humlehegnet 13 til 17. 
 Der har været gennemført en gennemgang af udvalgte boliger i de etageblokke som 
 ligger parallelt med bus vejen & at rådgiver og entreprenøren er fortrøstningsfulde 
 omkring de udfordringer som blokkene måtte byde på, det blev også oplyst at beboerne 
 i alle etageblokke i Vesterby Alle & Torv varsles for 25 arbejdsdage for at være på 
 forkant med uforudsete udfordringer. 
 Der planlægges stadig med at der kun lukkes for vandet sporadisk & ikke over flere dage 
 Loftet i gennemgangen ved Humlehegnet 15 forventes afsluttet d.11.05.15. 
 

  8) Forslag/ Debat 
 Yousee varsel - Jan oplyste at han har snakket med Rikke (DAB) omkring dette og har 
 fået oplyst at grunden til der varsles er at Yousee's skal ind og tjekke at signalet er 
 som det skal & at de samtidig skal have mærket kablerne i fordelene, den forventet tid 
 at Yousee er i boligen er 15 til 20 min. kan dog blive længere hvis der skal skiftes kabel 
 mellem fordeler og boligen. 
 

 I forbindelse med tidligere orientering vedr. ny hjemmeside spurgte Helle & Kjeld ind til 
 hvilke fordele som ville være ved et skifte, Jan fremhævede at de vigtigste grunde til 
 forslaget om at skifte var større stabilitet, bedre support, mulighed for at benytte et 
 webbaseret program til opbygning af siderne hvilket betyder at man ikke skal have 
 bestemte programmer installeret på egen pc hvilket betyder nemmere opdateringer. 
 Herefter fremsatte Helle forslag omkring skifte af web-udbyder med en årlig udgift på 
 1428,-kr. som blev vedtaget af de fremmødte. 
 Man enedes om at Jan snarrest skulle tage kontakt til ny udbyder og få tingene på plads. 
 

  9) Næste åbent hus. 
 04.06.15. Kjeld 
 

10) Næste bestyrelses møde. 
 04.06.15. 
 

11) E.V.T. 


