
Referat bestyrelsesmøde i TAB Vesterby Onsdag d.20.01.16. kl.16.30 
Tilstede: Helle, Pia, Karin, Henrik, Dennis, Lars, Michael & Jan 
 
  1)  Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Intet referat, notater mistet. 
 

  2)  Opfølgning fra sidste møde. (Afdelingsmøde) 
 Første punkt på mødet var valg af kasser, denne opgave takkede Dennis ja til. 

 På afdelingsmødet blev der forespurgt til askebæger ved vaskeriet, som blev foreslået på et 
 tidligere afdelingsmøde i 2014. Det blev beslutte at opsætte et betonrør med sand, da et 
 askebære monteret på væggen giver streger på væggen (Se bagsiden af varmecentralen)  
 Eternit plader Tæt/lav - Michael aftaler med tømrer omkring udarbejdelse af en tidsplan, 
 det forventes at kunne starte op omkring sidst maj, start juni da arbejdet ligger i det nye 
 regnskabsår. 

 Maling eternit etage - Michael aftaler tidsplan med maler, dette arbejde kan opstartes når 
 vejret tillader det. 

 Udarbejdelse af retningslinjer til Orangeri & tekst i ordensreglement - Det blev aftalt at 
 Helle udarbejder et forslag som fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

 Jan fremlage et forslag til følgebrev i forbindelse med urafstemningen omkring hundehold, 
 teksten er den samme som ved sidste urafstemning. 
 Jan redegjorde for at årsagen til der i teksten står dispensation til hund, skyldes at man så 
 har mulighed for at inddrage dispensationen hvis ikke de opstillet regler bliver overholdt. 
 Et flertal i bestyrelsen mente ikke der skulle stå dispensation og det blev aftalt at Jan 
 informerede Rikke om dette umiddelbart efter mødet. Rikke har svaret at det ikke er 
 muligt at udelade ordet dispensation. 

 Revideret budget - Der var ingen kommentarer til det budget Henrik B. DAB har fremsendt, 
 eneste ændring er at huslejestigningen er indarbejdet i budgettet grundet vedtagelsen på 
 afdelingsmødet om at udskifte eternit i tæt/ lav. 

 Budgetopfølgning - Der var ingen kommentarer til det fremsendte fra Henrik B. DAB 
 Det blev aftalt at Jan kontakter Henrik Bjerre omkring kun at sender til Jan som så videresender. 
 

  3)  Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Rør - Michael oplyste at han er i kontakt med Jens L. fra Andersen & Heegaard A/S omkring de 
 mangler som udestår, det er aftalt at de mangler som er omkring vandmålerne bliver udbedret 
 når Minol er færdige med registreringen af vandmålerne. 
 De steder hvor der mangler beplantning bliver der taget hånd om når vejret igen er til det. 
 Jan oplyste at der mangler registrering af vandmålere i 18 lejemål, Jan har i den forbindelse 
 godkendt den 6 ugers varsling som de 18 lejemål har modtaget. 
 Jan oplyste at han har modtaget rådgiverredegørelse vedr. rør projektet, dette viser en 
 overskridelse på knapt 2 millioner, hvilket ligger inden for den vedtaget leje stigning. 
 DAB har bedt rådgiver at komme med en mere specificeret redegørelse af regnskabet før 
 der kan spørges ind til de forskellige poster i regnskabet. 
 Sagen er ikke afsluttet. 

 Vinduer - Jan redegjorde kort omkring at der endnu ikke er kommet en tidsplan omkring 
 udskiftning af de lange udluftningsventiler. 
 
 



 Yousee - Der udestår en registrering af kablerne i tæt/ lav da det efter montage af filtre 
 har vist sig at de gamle mærkninger ikke var 100% korrekte, samt at signal niveauet skal 
 tjekkes - Som Yousee & Dansk Kabel TV blev foreslået fra start. 
 Vi afventer information fra Yousee omkring dette arbejde. 

 Snerydning - Der har være spurgt til hvornår der skal ryddes sne, Jan oplyste at han har 
 spurgt Phillip, som har oplyst at der som udgangspunkt skal være ryddet mellem 7 & 22 
 mandag til lørdag og søndag mellem 8 & 22,det er dog praksis at snerydningen bare skal 
 være startet inden kl.07.00. 
  Michael oplyste at de starter med at rydde torvet, bus stoppesteder, hoved stier hvor flest  
 færdes, herefter de enkelte by dele. Michael oplyste også at der køres med 2 maskiner og  
 at det tager i omegnen af ca. 2½ time at rydde i Vesterby. 
 Jan opfordrede til at beboere som spørger til snerydningen henvises til ejendomskontoret 
 eller sender en henvendelse til bestyrelsen. 

 Beboerhenvendelser - Der har været spørgsmål omkring udlejning af fælleshus juleaften 
 Jan har i et svar oplyst at det kun er nytårsaften 31.12.xx det ikke er muligt at leje vores 
 fælleshuse. 
 Der har været spørgsmål omkring hvorfor beboere som havde søgt om nyt køkken kunne 
 have fået besked så hurtig som de gjorde efter fristens udløb. Jan har i et svar forklaret at 
 det var muligt at give hurtig besked da det samlet beløb på de indkommende ønsker ikke 
 oversteg det samlet max beløb og at tidsfristen ikke kunne tilsidesættes da alle beboere 
 skulle have de samme vilkår 
 

  4)  Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Natten til d.14.01.16 har der være indbrud i grundejerforeningens materielgård, der er 
 stjålet en plæneklipper og et svejseværk. 
 

  5)  Information fra TAB (Henrik) 
 Intet nyt. 
 

  6)  Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Elevator døre i det store fælleshus er blevet malet. 

 Der er indkøbt champagneglas og barnestole (mangler 1 stol) 
 Der blev spurgt ind til hvordan optællingen sker efter udlejninger, Michael oplyste at der 
 ikke sker en optælling hvor alt tages frem og tjekkes, dette sker kun i forbindelse med 
 hovedrengøringen 1 gang årligt, dette betyder desværre at der er tilfælde hvor borde ikke er 
 tørret af som de skal, samt at der er stillet beskidt service ind sammen med det rene, 
 Michael opfordre til hvis man oplever tingene ikke er i orden at informere 
 ejendomskontoret snarest efter det er opdaget. 
  
 7)  Forslag/ Debat 
   Sofaer stort fælleshus - Dette blev besluttet på seneste bestyrelsesmøde i 25 november,  
 da notaterne fra dette møde desværre er borte skrives beslutningen ind i dette referat. 
 Sofaerne er indkøbt & i forbindelse med afd. mødet havde bestyrelsen mulighed for at se de nye 
 sofaer, der blev forespurgt til om det var muligt at indkøbe et sæt mere og det blev aftalt at vi på 
 næste bestyrelsesmøde se om der er plads. 
 Der er også bestilt nye bordplader til de eksisterende borde. 

 Bestyrelsen enedes om at udskifte vores kontor stol. 

 Bestyrelsen besluttede at datoen for afholdelse af Vesterbys 25 års jubilæum sker  lørdag 
 d.27.08.16.  



 Opsætning af låge i cykelskur - Bestyrelsen besluttede i første omgang at opsætte 1 låge 
 som kan aflåses ved et af cykelskurene i Vesterby Alle, dette vil primært være rettet mod 
 ungdomsboligerne da de ikke har et aflåst skur i forbindelse med deres bolig. 
 Der vil ikke være mulighed for at opsætte låger i forbindelse med cykelskurene i tæt/ lav 
 grundet måden de er bygget på. 
 

  8)  Næste åbent hus. 
 04.02.16 - Jan S.P. 03.03.16 - Henrik 07.04.16 - Jan S.P. 
 12.05.16 - Lars 02.06.16 - Jan S.P. 
 

  9) Næste bestyrelses møde. 
 Torsdag d.25.02.16 kl.16.30 Torsdag d.30.03.16 kl.16.30 
 Onsdag d.27.04.16 kl.16.30 Torsdag d.02.06.16 kl.16.30  
  

10) E.V.T. 
 Forslag om opsætning af fugtmålere i boligerne, Michael oplyste at de er i gang med at 
 finde ud af hvilke muligheder der er. 


