
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Onsdag d.27.04.16 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat for 30.03.16. Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde. 
 Åbent hus d.12.05.16 - Problemer med måger og skader. 
 Jan oplyste at han har hørt at måger er total fredet, hvilket indebære at det bla ikke er tilladt 
 at fjerne reder, Michael oplyste at det tyder på problemet opstår fordi folk fodre på jorden, 
 derfor er der i nylig omdelt beboer info skrevet omkring dette. 
 Skadereder fjernes i foråret. 
 Der er omdelt beboer info som også er udsendt som nyhedsbrev. 
  
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Beboer klager - Klage over kørsel på stien ved fælleshuset i Rosenhegnet,  
 Jan informerede omkring klagen og havde et forslag til svar med på mødet. 
 Der var mange forslag til forskellige løsninger og samtidig en enighed om at de som vil ind med 
 bil kommer ind med bil, bla. er tidligere opsatte stop klodser blevet væltet og endog store sten 
 flyttet, nogle gentagende gange. 
 Alle beboere er bekendt med at det ikke er tilladt at køre med bil på vores stier, dette står 
 også i kontrakten til fælleshusene, så det kan ikke komme bag på folk. 
 Bestyrelsen enedes om at det lægges en sten således det ikke umiddelbart er til at køre ind 
 fælleshuset i Rosenhegnet, samt at folk ved udlevering af nøgler til fælleshusene oplyses om at 
 der ikke må kører i bil på stierne, ligesom det sker i dag. 
 Bestyrelsen enedes også om at sende forslaget til svar til beboeren som har klaget. 

 Møde med Birkebakken 1: Jan orienterede om at han har foreslået et møde for at får afklaret 
 problemer omkring brug af vores skralderum og parkeringsproblemer. 

 Materielgården: Jan oplyste at der er kommet en henvendelse fra en beboer som er nabo til 
 vores materielgård omkring tømningen af de opstillet containere, typer af containere og 
 indretning af pladsen - Michael oplyste at vi har en aftale med kommunen som har en aftale 
 med en transportør og at vi derfor inden for visse rammer får stillet container til rådighed ud 
 fra hvad transportøren råder over og ud fra det behov som vi vurderer at have. 
 Michael oplyste også at det tidligste containerne bliver tømt er kl.06.30 da de som tømmer 
 ikke møder før. 
 Bestyrelsen udtrykte tillid til at vores ejendomsfunktionere i samarbejde med kommunen har 
 opstillet de containere som er hensigtsmæssige og at der er en fornuftig indretningen af 
 pladsen. 

 Hjemmeside - Årlige gebyrer betalt 

 Yousee/ Dansk kabel TV: Dansk kabel tv har i mail oplyst at de har gennemgået anlægget for 
 fejl uden at finde nogle, det betyder at beboere som oplever problemer bla. pixelering skal 
 kontakte yousee kundeservice og melde fejl. 
 Der er endnu ikke klarhed omkring hvornår arbejdet omkring kabel mærkning i tæt/ lav 
 påbegyndes. 



  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Jan oplyste at en medarbejder er opsagt. 
  
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Møde d.31.05.16 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Stål låge til cykelskur er på vej 

 Eternit + altan maling start sidst i maj, start juni 

 Der er indkøbt 15 stk. klima kort, disse indsamler ikke oplysninger, men viser beboeren via. en 
 skala om det er tid at lufte ud. 

 Der har været 2 ud/ indflytninger. 

 Det er endelig lykkedes at få alle vandmålere registeret. 

 14 dags varsler til udbedring af fejl på vinduer er omdelt og arbejdet forventes udført i uge 19, 
 20, 21, berørte beboere er varslet 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Solceller: Det blev aftalt at Jan tager fat i Rikke omkring hvilke muligheder vi har og regler. 

 Manglende strøm i skure - Michael indhenter tilbud. 

  
  8) Næste åbent hus. 
 Torsdag d.02.06.16 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Torsdag d.02.06.16 kl.16.30 
 
10) E.V.T. 
  


