
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby torsdag d.25.02.16. 
 

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

 

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

 Opsætning af låge i cykelskur: Bestyrelsen besluttede at opsætte låge ved et af cykelskurene i 
 Vesterby Alle, det vil fortrinsvis være ungdomsboligerne på torvet som vil blive tilbudt nøgle, 
 da de ikke har adgang til eget skur rum. Bestyrelsen vil se på om der er et behov for at opsætte 
 flere låger når erfaringerne er i hus. 

 Askebære vaskeri: Der er monteret askebægre på væggen ved kortlæser, bestyrelsen aftalte at 
 opsætte beton rør på bagsiden til brug som askebægre. 

 Eternit plader Tæt/lav: Arbejdet omkring udskiftning af eternit i tæt/ lav forventes at starte i 
 maj, der skiftes først på karnapper (køkken & stue) efterfølgende udskiftes eternit på skurrum. 

 Maling eternit etage: Arbejdet forventes igangsat når vejret tillader det, maj - juni, berørte 
 beboere får direkte besked, da maler skal have adgang til altan gennem boligerne. 

 Udarbejdelse af retningslinjer til Orangeri: Bestyrelsen fik selskab af forslagsstillerne for at få 
 input til hvad deres tanker var bag forslaget, efterfølgende besluttede bestyrelsen hvilke ting 
 der skal med i retningslinjerne og aftalte at Jan laver et forslag til godkendelse. 
 Jan oplyste at når vi har vedtaget retningslinjer skal de forbi DAB, hvilket betyder at der går lidt 
 tid før det bliver muligt at opsætte orangeri. 

 Urafstemning om hundehold: Der foreligger ikke et resultat, når det kommer informere Jan 
 bestyrelsen om resultatet. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 Vinduer: Jan informerede omkring udluftningsvejledninger modtaget fra Philip (Inspektør DAB) 
 Det er meningen de skal omdeles og bestyrelsen siger ok for den som er underskrevet af 
 afdelingsbestyrelsen som omhandler forhold i Vesterby, den anden vejledning er en generel 
 vejledning som Jan sende med dette referat. 
 Jan fremlagde også en beboerorientering omkring vinduerne, denne syntes bestyrelsen var lidt 
 forvirrende og det blev aftalt at Michael tager en drøftelse med Philip omkring denne. 

 Jan orienterede om at en klagesag er endt i boligretten. 

 Der er via mail og på FB kommet klager omkring at forslaget om hundehold atter havde været 
 behandlet & sendt til urafstemning, Jan orienterede omkring de svar som er givet. 

 I forbindelse medkontortiden d.04.02.16. var der en beboer som klagede over støj, beskrevet 
 som en klapren. Michael oplyste at der har været flere håndværkere på loftet for at finde 
 årsagen til problemet, til trods for flere undersøgelser har det ikke været muligt at finde en 
 årsag. Ejendomskontoret er i dialog med beboeren og har foreslået forskellige ting beboeren 
 kan gøre for at indskrænke hvor problemet er værst og derved hjælpe med at komme en 
 løsning nærmere. 



 Jan orienterede omkring at motionsklubben har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
 for at få vedtaget vedtægtsændring således vedtægterne afspejler kontrakt teksten. 
  
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Bestyrelsesmøde d.29.02.16 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Henrik orienterede omkring statussen elektronisk opmåling, man ved at være klar til den 
 første udbudsrunde, Vesterby er med i runde 2. 
 Der blev snakket om de budgetoverskridelser som er i forbindelse med rør udskiftningen. 
 Der forstår møder mellem DAB & Yousee omkring stadig udestående problemer. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Michael oplyste at der er indkøbt et ekstra sæt sofaer til det store fællesrum. 

 Hotel Vesterby er blevet malet, bestyrelsen så resultatet efter mødet. 

 Michael oplyste at der er kigget på fugtmålere som kan opsættes i boliger hvor der er 
 problemer, bestyrelsen vedtog i første omgang at indkøbe 10 stk. og så senere vurdere om der 
 er behov for at indkøbe flere. 

 Michael oplyste at der er lagt en sten mellem p-plads og stien Gyvelhegnet 19, den er malet 
 hvid således den er nemmere at se. Dette skulle gerne forhindre bil kørsel på stien. 
  
  7) Forslag/ Debat 

 Vesterbys 25 års jubilæum: Grundet manglende tid ønskede Pia & Helle at udtræde af 
 festudvalget og da der ikke umiddelbart ikke var andre som ønskede at indtræde, blev det 
 aftalt at på næste bestyrelsesmøde behandles kun hastesager og ellers snakkes der jubilæum. 

 Beboerinformationskanal: Jan foreslog at vi overvejer at etablere en info kanal som kan ses via 
 tv og derved har alle mulighed for adgang til denne, dette skyldes at der er en antenne nettet 
 som er reserveret til sådanne formål. 
 Nørreby har etableret en sådan kanal hvor der vises generelle ting, bus tider, åbningstider 
 m.m., bestyrelsen aftalte at Michael tager kontakt til Nørreby således vi kan se hvad de bruger 
 det til og herefter bedre kan træffe afgørelse omkring indkøb af udstyr (Omkring 100.000,-kr) 

 Forslag omkring etablering af dørtelefoner i etagebyggeriet, efter en kort drøftelse blev 
 det aftalt at Michael undersøger omkring priser & muligheder. 

 Der blev forespurgt omkring muligheden for at lave en badeværelsesordning i stil med 
 køkkenordningen, det blev aftalt at Jan spørger Rikke om hvorvidt dette er muligt. 
 
  8) Næste åbent hus. 

 03.03.16 - Henrik 12.05.16 - Lars 
 07.04.16 - Jan S.P. 02.06.16 - Jan S.P. 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 

 Onsdag d.30.03.16 kl.16.30 

 
10) E.V.T. 
  


