
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Onsdag d.30.09.15.  
Tilstede: Henrik, Kjeld, Helle, Lars, Michael & Jan. 
Afbud: Dennis & Pia 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra 02.09.15 - Godkendt. 

  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Hjertestarter/ Varmeskab: Michael oplyste at hvis hjertestarteren skal opsættes udendørs 
 kræver det at den hænger i et varmeskab, bestyrelsen godkendte indkøb af varmeskab til 
 4200,-kr + moms. 

 Eternit tæt/ lav: Pris for udskiftning af eternit på skure i tæt/ lav vil koste i omegnen af  
 1.4  millioner + moms. Bestyrelsen enedes om at skal der ske en udskiftning skal beslutningen 
 via det kommende afdelingsmøde. 

 Oprettelse af trailer P-Plads: Michael oplyste at de ikke havde været muligt at finde priser på 
 den løsning som først blev foreslået, bestyrelsen besluttede derfor at indhente pris på opsætning af en 
 bom hvor trailere kan låses fast til. 

 Motionsklub - Ny aftale: Jan orienterede om at de krav bestyrelsen har opstillet ikke er urimelige, 
 men at flere af dem hører til i klubbens vedtægter. 
 Bestyrelsen enedes om at lade juristerne i DAB forhandle kontrakt med klubben således der 
 ikke går for megen tid med møder frem og tilbage. 

 Mulighed for aflåste cykelskurer: Michael har snakket med tømreren omkring mulighederne 
 for opsætning af låge, tømreren foreslår at der i stedet opsættes dør, Michael undersøger 
 omkring pris for denne løsning. 

 Have omlægning: Der er udarbejdet vejledning for den haveomlægning som der er ansøgt om, 
 bestyrelsen godkendte denne og aftalte at Jan sender besked til de berørte beboeren. 

 Fuger: Michael oplyste at arbejdet omkring udskiftning af fuger er ved at være afsluttet og at 
 der har været tilfælde hvor der har været en opsamling af vand i rammen som kunne have 
 betydet frost sprængninger i frostvejr. 

  3) Meddelelser fra formanden. 

 Yousee ombygning: Jan oplyste at der stadig er udfordringer omkring overgangen til aftalen omkring 
 pakkevalg og at han er i dialog med Rikke fra DAB omkring dette og desværre er det ikke kun os som 
 har disse udfordringer. Jan oplyste at han vil følge sagen tæt til vi er i mål. 

 Beboerhenvendelser: 
 Have holdelse: Jan oplyste at der er kommet en henvendelse omkring at der ikke bliver gjort noget for 
 at få beboerne med hæk til at klippe denne feks. at klippe på beboerens regning. 
 Jan har tjekket med juristerne i DAB omkring hvilke muligheder vi har, tvangsklipning af hække er ikke 
 en mulighed uden forudgående aftale med beboeren. 
 Den mulighed som vi har er at indbringe sagen for boligretten via DAB efter at der er skrevet til 
 beboeren. 
 Det er bestyrelsens vurdering at hvis vi skal have en mulighed for at få medhold i boligretten kræver 
 det en ændring af vores ordensreglement omkring haveholdelse. 

 Der er fremsat forslag om opsætning af hegn omkring lastbil parkeringen for at mindske risikoen for 
 tyveri af diesel, efter at have drøftet forslaget enedes bestyrelsen om at der ikke for nuværende er 
 behov for opsætning at hegn og låger, da det alene er Vesterby som skal betale for opsætningen. 

  



 Fortrin til lejemål i stueplan: Jan oplyste at DAB ønsker bestyrelsens stilling omkring at give nuværende 
 beboere fortrin til boliger i stueetagen, dette primært rettet mod de beboere som er blevet ældre og 
 ønsker at blive boende i Vesterby. 
 Bestyrelsen godkendte at DAB kan forhandle en aftale på plads med kommunen. 

 Vinduer - Status: Der er stadig udeståender omkring bla. ventiler, dørspioner, Jan tjekker op med Philip 
 omkring status på de forskellige udeståender.  

  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Jan orienterede om at grundejerforeningsbestyrelsen er enedes om et budget som vil betyde at 
 Vesterbys bidrag til denne nedsættes, hvor meget kunne ikke oplyses da budgettet endnu ikke var 
 tilrettet, det forventes at budgettet vedtages på generalforsamlingen i november. 

  5) Information fra TAB (Kjeld H) 

 Kjeld orienterede om at man i TAB var enedes om at indfører E-Syn, dette betyder at der med 
 tiden vil blive udarbejdet 3D modeller af samtlige lejemål, disse vil bla. indeholde 
 informationer omkring indretning og hårde hvidevarer. 

 I TAB er man enedes om at forsøge sig med at udbyde de daglige arbejder i større udbud, det drejer sig 
 om malerarbejde i forbindelse med flytninger, reparationer udført af bla. vvs & tømrer. 
 TAB mener der kan være besparelser at hente. 

  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Michael oplyste at de allersidste mangler efter rørprojektet forventes afsluttet i næste uge, der hvor 
 det er muligt at komme ind, der hvor man ikke kan komme ind vil der ske en mangelopfølgning i 
 forbindelse med 1 års gennemgangen. 

  7) Rør projekt (Jan S.P) 
 Afsluttende møder - 13.10.15 kl.16 Helle, Henrik & Jan  
 Bestyrelsen enedes om at afholde ris/ ros mødet med beboerne d.22.10.15 kl.17.00 lidt anderledes, 
 Mødet indledes med en kort velkomst af Jan eller Jens Christoffersen og herefter vil man kunne 
 cirkulerer mellem parterne som vil sidde ved borde i både festlokale og sofa rum. 
 Umiddelbart efter mødet vil der ske en opfølgning omkring hvilke ting der er kommet frem. 
 Der vil i forbindelse med mødet være mulighed for at nyde lidt at drikke og spise. 

  8) Forslag/ Debat 

 Bestyrelsen enedes om at indkøbe 3 nye forstærkere til vores fælleshuse da de nuværende ikke 
 længere fungerer optimalt. 
 Der er mulighed for at tilslutte via bluetooth hvilket betyder at det ikke er nødvendigt med kabler hvis 
 man ønsker at afspille egen musiksamling via. telefonen. 

 På næste møde skal der træffes beslutning omkring udskiftning af sofaerne som hører til det store 
 festlokale, Michael finder priser. 

  9) Næste åbent hus. 

 01.10.15 - Lars 
 01.11.15 - Jan 
 01.12.15 - Jan 

10) Næste bestyrelses møde. 

 Onsdag d.28.10.15 kl.16. 
 Onsdag d.25.11.15 kl.16. 

11) E.V.T. 

  


