
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Tirsdag d.19.07.16 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra 02.06.16 Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Mødet omhandlede primært jubilæumsfesten derfor intet under dette punkt 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Rør 1 år: Jan orienterede om at der i forbindelse med 1 års gennemgangen på rør projektet er 
 indleveret ialt 114 sedler, 84 uden bemærkninger & 30 med bemærkninger. 
 Fældning af træer på bus vej: Jan foreslog at anmode grundejerforeningen om at fælde 
 træerne langs busvejen mod Nørreby, forslaget skyldes at de tager meget lys i de tilstødende 
 haver og at deres rodnet har nået en størrelse hvor kantstene kan blive ødelagt. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Mødet omhandlede primært jubilæumsfesten derfor intet under dette punkt 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Mødet omhandlede primært jubilæumsfesten derfor intet under dette punkt 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Michael oplyste at Brunata har meddelt at de skal have tjekket 117 varmemålere, 
 Bestyrelsen var enige om at det er mange målere og vil følge op når arbejdet er afsluttet, 
 Michael oplyste at inspektøren også er inde over. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Jubilæumsfest: Efter en snak enedes de fremmødte om følgende priser på drikkevare: 
 Øl & Vin 10,-kr. Sodavand, Popcorn & Slush ice 5,-kr. 
 Der var enighed om at vi sørger for Brød, sennep, ketchup, remoulade, ristet & rå løg. 
 Enighed om at hoppeborgen er til rådighed mellem 14 & 19, Arrangementet kører fra 14 til 23. 
 Der var et ønske om at Jan udarbejder invitationen og sender denne rundt til hele Torstorp. 
 Jan oplyste at han har været i dialog med motionsklubben og de har meldt tilbage at de holder 
 åbent hus mellem 15 & 18 for alle over 15 år. 
 Der var også en gennemgang af seneste tilbud fra Hvalsø Teltudlejning, efter en drøftelse af 
 dette enedes man om at forespørge om følgende: 
 Ekstra kulsyre som backup - Kommer med 
 Kul til grill - Der skal bruges 15 kg kul til hver grill og prisen på kul hos Hvalsø er 120,- + moms 
 (Jan har efter snak med Michael besluttet at vi selv indkøber) 
 Glas til Slush ice - Prisen for 100 stk. 35 cl glas er 50,- + moms  
 (Jan har efter snak med Michael besluttet at vi selv indkøber) 
 De anførte forlænger ledninger som vi ikke mente der var brug for skal bruges til belysningen 
 som bliver opsat og de ønsker at bruge deres egne ledninger som de er trykke ved. 
 Jan har efterfølgende accepteret tilbuddet. 
 



 
 
  8) Næste åbent hus. 
 d.04.08.16 - Lars  
 d.01.09.16 -  
 d.06.10.16 - Jan 
 d.03.11.16 - Jan 
 d.01.12.16 - Jan 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Torsdag d.25.08.16 kl.16.30 
 
10) E.V.T. 
 Helle spurgte til varslinger i forbindelse med eternit udskiftningerne i de tilfælde hvor de bliver 
 forsinket og derfor ikke kommer på den lovet dag - Michael oplyste at de har fået besked på at 
 det skal varsle ved forsinkelser og at det indskærpes. 
 Der blev spurgt til klipning af hække i skel hvor denne støder op til en karnap - Det er beboerne 
 som skal sørge for at håndværkerne kan komme til, en mulighed er at binde snor omkring 
 hækken således at den falder tilbage når snoren klippes efter arbejdet er afsluttet, en 
 mulighed er også at tage en snak med håndværkeren inden arbejdet påbegyndes således man 
 kan få oplyst hvor meget plads de skal bruge. 
 Karin spurgte til hvad man skal gøre hvis man ser beboere smide ting ud over altanen, det 
 bedste er at skrive til DAB som så kan sende en hilsen til pågældende beboer. 
 Pia spurgte til maling af altanplader - Michael oplyste at arbejdet er udskudt til efter ferien. 
 


