
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Torsdag d.02.06.16 
 

Tilstede: Helle, Pia, Karin, Lars, Michael, Jan 
Afbud: Ingen 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra d.27.04.16 Godkendt 
  
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Åbent hus d.12.05.16 - Ingen besøg 

 Åbent hus d.02.06.16 - Ingen besøg 

 Fælleshus klage fortsat - Jan oplyste at der var modtaget svar tilbage fra beboeren der havde 
 klaget og svaret gav anledning til at han kontaktede Philip,  
 Jan aftalte med Philip at han svare på henvendelsen.  

 Møde med Birkebakken 1 omkring parkering og brug af vores skralderum. 

 Solceller: Jan har skrevet til Rikke i denne uge, afventer svar da Rikke ikke er på kontoret. 

 Strøm i skure: Michael oplyste at elektrikeren er sat i gang med at fejlsøge inden der graves, 
 fejlsøgningen har resulteret i at der i GH igen er lys i alle skure og fejlsøgningen pågår i RH. 

 Eternit: Der er udført arbejde på en prøvebolig for at kunne lave en tidsplan, desværre er en af 
 de pladelængder som skal bruges ikke hyldevare og dette har forsinket arbejdet. 
 Michael oplyste at når de gamle plader er fjernet kontrolleres vindpappet for skader og er der 
 skader udbedres disse inden de nye plader monteres, dette gælder også isoleringen. 
 Michael fremsender tidsplan når denne er udarbejdet. 
 Der blev spurgt til malingen af pladerne i VBA, Michael oplyste at maleren har været ophængt 
 af udflytninger og når tidsplanen for dette arbejde foreligger sendes den ud og de beboere 
 som berøres af arbejdet informeres. 

 Låge cykelskur: Lågen er opsat, dog er den monteret lås ikke en system lås og da det er 
 omstendigt at får lavet en system lås/ nøgle tager det lidt tid. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Møde mellem de 4 TAB afdelinger: Jan fortalte om mødet, bla at der er aftalt at afholde et 
 fælles loppemarked et sted på grønningen og i den forbindelse bad Jan om at bestyrelsen 
 besluttede at Jan fik grønt lys til at give tilsagn om max 5000,-kr fra Vesterby til eventuel 
 dækning af udgifter i forbindelse med afholdelsen af loppemarkedet. 
 Efter nogen debat enedes de fremmødte om at give Jan lov til at bruge max 5000,-kr.  
  
 Beboer klager - Beboer har modtaget klage over hendes kat ikke holdes inde. 

 Yousee/ Dansk kabel TV: Der er godkendt de varslinger (14 & 3 dags) som afleveres til 
 beboerne i tæt/ lav i forbindelse med at kabel opmærkningen skal tjekkes. 
 Som tidligere oplyst har DKTV oplyst at de ikke har fundet fejl på vores anlæg og man derfor 
 skal kontakte yousee hvis man oplever problemer 

 Hjemmeside - Domæne overført til  Vesterby/ ejendomskontoret 

 DAB Rep. møde: Jan redegjorde for oplevelserne i forbindelse med DAB's repræsentantskabs-
 møde. 



 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Møde d.07.06.16 
 Michael har lavet en aftale med Uffe (Grøn chef i grund) omkring hvilke arealer vi hjælper 
 hinanden med i det daglige, denne aftale skal endeligt godkendes på næste grund. møde. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Michael informerede om at meget af tiden på sidste møde gik med at snakke elektronisk syn 
 og status på udbudsrunderne. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Gennemgangen af vinduer/ terrassedøre (udluftningskanaler & afløb) er afsluttet, 25 beboere 
 var ikke hjemme eller afleveret nøgle, ingen afklaring på problemerne omkring hoveddøre, 
 dørspioner m.m. 

 I seneste 14 dags periode har der været 3 til/ fraflytninger. 
 I næste 14 dags periode er der ligeledes 3 til/ fraflytninger. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Legeplads VA 4: Der var stillet forslag om at skifte noget af de defekte på legepladserne 
 således at de kan benyttes forsvarligt, der var enighed om at Michael, Pia & Jan går en tur i 
 området og ser på legepladser, der er i budgettet afsat 50.000- til legepladser. 

 Cigaretskodder busstop: Der er mange som ikke kan finde ud af at benytte 
 skraldespanden til deres cigaretskodder når de venter på bussen. 
 Michael fortalte at det rør som er opsat ved indgangen til det store fælleshus har reduceret 
 meget på mængden af skodder på jorden. Der var derfor enighed om at opstille et lignende rør 
 ved stoppestedet på torv siden. 

 Jubilæumsfest 27.08.16 - Jan oplyste at kontrakten med musikken er underskrevet og sendt til 
 godkendelse. 
  
  8) Næste åbent hus. 
 d.04.08.16 -  
 d.01.09.16 -  
 d.06.10.16 - Jan 
 d.03.11.16 - Jan 
 d.01.12.16 - Jan 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 d.19.07.16 kl.16.30 Primært omkring jubilæumsfesten 
 
10) E.V.T. 
 Karin spurgte til opdatering af de beboermapper som blev udleveret for 25 år siden. 
 Der var enighed blandt de fremmødte om at mapper ikke opdateres da alle nødvendige 
 informationer kan findes på hjemmesiden, eller ved henvendelse på ejendomskontoret. 

 Helle spurgte til have runde, det blev aftalt at Michael & Jan finder en dag og går en tur i 
 området, så de der ikke klipper hæk m.m kan få en hilsen 


