
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby dag d.21.09.16. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Møde d.19.07.16 - Godkendt 
 Møde d.25.08.16 Intet referat da mødet omhandlede jubilæums festen 
 
1.a) Evaluering af jubilæumsfesten 
 Der var enighed om at festen havde været en succes, hvilket tilbagemeldinger fra beboerne 
 også viser, der er også kommet forslag om at vi fester oftere. 
  
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Status på 1 års gennemgang af rør - Arbejdet med udbedring af udvendige fejl og mangler er i 
 fuld gang. Michael har modtaget indreguleringsrapport. 
 Vi afventer tilbagemelding fra rådgiver omkring fejl og mangler i boligerne, hvorvidt de laves. 

 Solceller - Jan har modtaget svar fra Rikke om at det pt. ikke kan betale sig at etablere anlæg 
 med mindre det er meget store anlæg -  
 Bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med sagen for nuværende. 

 Strøm i skure - Problemet var blevet udbedret men ved første regn opstod fejlen igen. 
 Bestyrelsen besluttede at få undersøgt kablerne i jorden og herefter træffe beslutning om det 
 videre forløb.  

 Låge cykelskur ved VBA 1 - Lågen er monteret og der er for nuværende udleveret 4 nøgler af 
 16 mulige, afventer at se hvordan brugen går inden vi beslutter at få lavet flere låger. 

 Yousee gennemgang tæt/ lav + ny lov - Der mangler at blive tjekket 4 boliger, afventer Dansk 
 Kabel TV før de berørte beboere varsles. 
 Jan oplyste at den lov som er blevet vedtaget i folketinget omkring frit valg af tv udbyder, ikke 
 umiddelbart har betydning for TAB Vesterby da vores aftale er lavet inden 1 juli 2016 og vi på 
 afdelingsmødet hvor aftalen blev godkendt vedtog at man ikke kan framelde sig grundpakken. 

 Status karnapper - De sidste er planlagt til aflevering torsdag, Michael oplyste at der ikke er 
 fundet problemer med vindpappen men at der generelt har manglet snefang og at dette er 
 monteret i forbindelse med udskiftningen af pladerne. 

 Maling af altan plader - Arbejdet forventes afsluttet i løbet af næste uge, Michael oplyste at 
 listerne bliver malet i samme farve som pladerne. 

 Haverunde - Der er 51 boliger som har modtaget have brev, heraf mangler 19 stadig at få 
 ordnet de ting som er blevet påpeget, det forventes at de endnu en påmindelse i denne eller 
 næste uge. 
 
 
 
 
 
 
 



  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 En beboere har henvendt sig omkring unge mennesker som har taget ophold i cykelskure, der 
 er ikke oplyst adresse hvor problemet er. 
 Jan har oplyst beboeren at det desværre ikke er andet at gøre end at kontakte politiet når 
 problemer er der og evt. kontakte kommunens SSP konsulenter. 
 Beboeren mener det er bestyrelsens opgave at kontakte politi og SSP, dette har Jan vendt med 
 Rikke og fået oplyst at det er den enkelte beboer som selv skal kontakte, bestyrelsen kan hvis 
 der er henvendelser fra flere beboere foranledige et beboermøde med deltagelse af feks. SSP 
 og politi, men der er de enkelte som skal anmelde. 
 Michael har fået tilbud på yderlige 3 døre til cykelrum, dette lyder på 16.000,- + moms, disse 
 døre er i træ og Michael indhenter tilbud på døre i stål i lighed med den der er opsat VBA 1. 

 NØVS - Jan informerede omkring regnskabet for det afholdte kræmmermarked og efter en god 
 snak enedes bestyrelsen om hvad Jan skulle tage med til næste møde . 

 Galleri hjemmeside - Jan oplyste at han indkøbt et plugin til hjemmesiden til en pris på 30$ 
 (208,40 kr.) dette blev godkendt. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Træer fældet - Bestyrelsen besluttede at vi for nuværende ikke ønsker genplantning af de 
 træer der er blevet fældet på busvejen mon Nørreby. 
 Jan genopstiller på generalforsamlingen d.07.11.16 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Henrik oplyste at en anden afdeling har tabt en sag i boligretten omkring manglende 
 vedligehold af haven, det er ikke muligt at ordne beboerens haver for deres regning. 
 I forbindelse med elektronisk syn er der kommet nye håndværkere på flyttelejligheder, dette 
 omhandler Gulvfolk, Maler og rengøring, aftalen er gældende 4 år frem. 
 Ved flytte syn er det vigtigt at alt kommer med da afdelingen kan tabe sager i boligretten. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Elektronisk syn opstartet, pt. ingen erfaringer 
 Rør projekt - Omtalt tidligere i dette referat. 
 Info omkring hvad der fortiden er fokus på i området. 
 
  7)  Forslag/ Debat 
 Der blev drøftet muligheder for at køre endnu en køkken ordning og evt. en bad ordning, det 
 blev aftalt at Jan tager fat i Rikke/ Henrik B. 
 
  8) Næste åbent hus. 
 d.06.10.16 - Jan 
 d.03.11.16 - Jan 
 d.01.12.16 - Jan 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.26.10.16  
 Onsdag d.23.11.16 
 
10) E.V.T. 


