
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby torsdag d.30.03.16. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt inden mødet 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Orangeri - Afventer DAB Philip Lauritzen 
 Urafstemning hund - Resultat omdelt, blev et nej. 
 Badeværelsesordning: Jan har forespurgt Rikke om mulighederne, Rikke har svaret at 
 det er muligt, men det selvfølgelig skal undersøges om vi har muligheden. 
 Før en ordning kan komme på tale skal der et forslag forbi et afdelingsmøde. 
   
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Regnskab rør: Jan oplyste at i forbindelse med Michael jubilæum, havde en snak med 
 Jens Christoffersen omkring projekt forløbet. 
 Klagesag: Der er kommet en klage over for kørsel/ parkering på stierne, beboeren har 
 modtaget brev fra DAB. 
 Motionsklub: Jan redegjorde kort for at han, efter invitation fra klubbens formand, 
 havde deltaget i deres generalforsamling. 
 Der har være afholdt møde mellem Sønderby, Østerby, Nørreby & Vesterby for at få 
 stablet et samarbejde på benene, på dette møde deltog Karin fra Vesterby. 
 På mødet blev der snakket p-pladser i de 4 byer, drøftet forslag til div. udvalg m.m. 
 Åbent hus 03.03.16: Der var en beboer som spurgte til lys på den nye sti. 
 Jan oplyste at der stadig afventes svar fra kommunen omkring fortrin til stuelejligheder 
 for nuværende beboere i Vesterby. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Afventer plantning af hækplanter efter rør opgravninger. 
 Der er gang i udskiftningen af 14 køkkener, hvor flere er færdige, generelt er indtrykket 
 at det er gode løsninger som bliver opsat. 
 Afventer opsætning af låge på et cykelskur, det er besluttet at ungdomsboligerne får 
 fortrin, da de ikke har adgang til aflåst skur. 
 
   
 
 



7) Forslag/ Debat 
 Jubilæumsfest 27.08.16: Der blev drøftet mange forslag og muligheder. 
 Der var enighed om at festlighederne starter kl.14.00 og fortsætter til kl.23.00 
 Pia havde et forslag til musikalsk underholdning og efter drøftelse vedtog bestyrelsen at 
 vi går med Pias forslag.  
 
  8) Næste åbent hus. 
 07.04.16 - Jan S.P.  
 12.05.16 - Lars  

 02.06.16 - Jan S.P. 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.27.04.16 kl.16.30  
 Torsdag d.02.06.16 kl.16.30 
 
10) E.V.T. 


