
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.26.10.16. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Møde d.21.09.16 - Referat godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Strøm i skure: Michael fortalte at der er rigtig mange forgreninger i jorden og der er en sidste 
 mulighed som kan afprøves, hvis det ikke løser problemet skal der graves. 

 Låge cykelskure nyt tilbud: Michael har indhentet tilbud på 2 stållåger. 
 Bestyrelsen besluttede at se afvente erfaringerne med lågen der er opsat ved VBA 1 før den 
 tager stilling til monteringen af flere låger.  

 Status eternit på skure: DAB har underskrevet kontrakt omkring udskiftning af pladerne 
 på skurene i tæt/ lav, tidsplan følger snarrest da der er 14 dages levering på pladerne. 

 Haverunde - Status: Der er 27 boliger som har modtaget havebrev nr. 2, 8 har udført, 5 er 
 i gang med at udfører det omtalte i havebrevet. 

 Maling af altanplader: Der mangler at blive malet 3 steder, grundet manglende adgang. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Køkken/ Bad ordninger: Jan har modtaget svar fra Rikke & Henrik Bjerre omkring de spørgsmål 
 vi havde i forbindelse med mulige ordninger. 
 Jan oplyste at det er muligt at påfører at man ikke kan have mere end et huslejetillæg på 
 boligerne, således at huslejen ikke stiger voldsomt på nogle boliger, som kan betyde de bliver 
 sværere at leje ud (Tomgangs lejligheder) 
 Bestyrelsen enedes om at fremsætte forslag om en køkkenordning magen til den som blev kørt 
 i starten af året, lån af egne midler max 50.000,- kr. pr bolig, øvre max grænse på 1 mil., passus 
 omkring huslejetillæg og samme mærker med undtagelse af IKEA da de kræver at beboerne 
 betaler køkkenet og efterfølgende afregner med DAB. 
 Der var enighed om at skifte IKEA ud med enten Kvick eller Epoq, der ønskes stadig kun 3 
 mærker at vælge i mellem og det blev aftalt at vi på næste møde beslutter hvem der er med. 

 Jan oplyste at vi også har råd til at kører en badeværelsesordning på samme vilkår som køkken 
 ordningerne, lån af egne midler, der var enighed om at max beløbet er 80.000,- kr. pr bolig, 
 passus omkring huslejetillæg, notering af krav der skal overholdes (bla. vådrumssikring & 
 gulvafløb) og øvre max grænse på 400.000,- kr., hvilket betyder at der er 5 der kan lave nyt 
 badeværelse, det lave antal skyldes at der ikke har været samme efterspørgsel som på 
 køkkenordningen. 
  

 Budget for 17/ 18: Jan orienterede kort omkring budgettet som viser en stigning på 0 % 
 Der var en kort snak omkring grunden til hvorfor vi ikke skulle stige og Jan tænkte det kunne 
 skyldes at vandet er taget ud af budgettet og lagt på boligerne, men han ikke var bekendt med 
 årsagen, men det var et oplagt spørgsmål til det kommende budget seminar.  

  



 Langtidsbudget: I forbindelse med tilbagemeldinger fra beboerne efter jubilæumsfesten 
 omkring at feste lidt oftere, har Jan forespurgt DAB hvilken effekt det ville have på 
 huslejen hvis der i langtidsbudgettet blev afsat 35.000,- kr. om året til beboerfest hvert andet 
 år, resultatet er en stigning på 0,17% svarende til 10-15 kr. pr bolig. 
 Bestyrelsen enedes om at tænke over dette til næste møde og tage spørgsmålet med til 
 budget seminaret. 

 Budgetseminar onsdag d.16.11.16. 17-21 (Helst efter 19 grundet job) 
 Der blev nikket ja til at Jan fremsætter ønsket om vi tidligst ønsker kl.19.00, de som allerede nu 
 har ønsket at deltage er Henrik, Michael & Jan. 
  

 NØVS: Jan gav en kort orientering omkring sidste møde og fortalte bla. at de øvrige havde 
 forståelse for vores indvendinger omkring måden at regnskabet fra kræmmermarkedet var 
 udarbejdet på og at der ville blive udarbejdet et nyt, dette er endnu ikke modtaget. 
 Jan oplyste at næste møde er d.31.10.16. desværre har ingen mulighed for at deltage. 

 TAB Repræsentantskabsmøde mandag d.14.11.16 (3 stemmebærer) 
 Jan oplyste at vi har 3 stemmer til mødet og vi derfor skal have fundet ud af hvem der kan 
 deltage, Jan oplyste at han deltager, Henrik & Michael deltager som medlemmer af 
 reprænsentskabet, der var ikke yderlige som meldte sig som deltagere. 
  

 Hjemmeside: Jan oplyste at Michael via et plugin på hjemmesiden har fået mulighed for at 
 skrive opdateringer direkte via mail, uden at skulle have fat i Jan. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Forslag til nye vedtægter/ bidrag - på vej: Jan orienterede om at der inden længe kommer et 
 forslag til nye vedtægter i grundejerforeningen Torstorp, når de foreligger fremlægges de for 
 bestyrelsen. 

 Generalforsamling Mandag d.07.11.16 kl.19.00: Jan spurgte til om der var andre som ønskede 
 at deltage i generalforsamlingen, der er ikke indkommet forslag som er vidtrækkende. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 E-syn: Da der ikke har været fraflytninger er der endnu ikke kommet erfaringer med e-syn. 

 En beboere har ansøgt om at renovere sit badeværelse med en helt ny metode, ansøgningen 
 er sendt videre til DAB og vi afventer. 

 Lågen ved VBA 1 fungerer foreløbig efter hensigten, der er dog ikke udleveret flere nøgler. 

 Gennemgang og smøring af vinduerne og døre forventes at starte op tirsdag 14 dage og varsler 
 omdeles snarrest. 

 Michael oplyste at de espaliere som er monteret i VBA er i en sådan forfatning at de skal tages 
 ned, dette vil koste 17.000,- kr + moms, bestyrelsen vedtog at får dem taget ned og senere 
 beslutte hvad der skal op i stedet. Arbejdet i gang sættes snarest. 
 
 
 



  7)  Forslag/ Debat 
 Ændring af ordensreglement - Bore tider fra søndag til søn og helligdage: Jan luftede at stille 
 forslag på afdelingsmødet omkring bore tiderne således der ikke er tvivl om hvad der gælder 
 på søndage og helligdage, man enedes om at tænke over dette til næste møde. 
 
  8) Næste åbent hus. 
 d.03.11.16 - Jan 
 d.01.12.16 - Helle 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.23.11.16 kl.16.30 
 
10) E.V.T. 
 Yousee besparelse: Jan fortalte at han har opsagt fuldpakken og bestilt 36 fritvalgskanaler, 
 grundet den samlet pakke som han havde har dette givet en besparelse på ca. 100,-kr. pr 
 måned, før man bestiller en ændring er der flere ting man skal være opmærksom på, bla. at 
 ved fritvalgskanaler skal bruges kort og kortlæser i alle fjernsyn hvor man ønsker adgang til 
 kanalerne udover grundpakken. 
 Jan har d.04.11.16. kontaktet Yousee omkring priser på kort, første kort er gratis, hvert 
 efterfølgende kort koster 100,- kr. pr stk. 
 Kortlæser koster hos Yousee 499,- kr. men kan købes andre steder på nettet til ca. 300,- kr. 


