
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.23.11.16 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra d.26.10.16 godkendt  
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Strøm i skure - Elektriker har ikke været forbi siden sidste møde, afventer 

 Køkkenordning - Bestyrelsen havde en god snak omkring hvilken leverandør som skulle i stedet 
 for IKEA, man enedes om at Jan sender link til de 2 udbydere Kvik eller Epoq og at der så 
 meldes tilbage via mail senest fredag d.02.12.16. til Jan. 

 Helle spurgte til valg af køkkenfirma hvis man ønsker at benytte råderetten i stedet for 
 køkkenordningen, Michael eller Jan  var ikke i stand til at svare entydigt på dette og man 
 enedes om at høre Rikke DAB omkring dette. 
 Jan har efterfølgende tjekket råderetten og kan ikke se noget specifikt omkring dette, afventer 
 svar fra Rikke DAB 

 Badordning - Jan oplyste at Rikke DAB har foreslået at hvis der kommer ansøgninger omkring 
 nyt badeværelse, at der laves en rådgiver undersøgelse for at klarlægge hvilke krav der skal 
 overholdes ved etablering af nyt badeværelse, undersøgelsen betales af afdelingen. 
 De fremmødte enedes om at dette var en god ide. 

 Budgetseminar - Jan orienterede omkring at vores afdeling har en god og sund økonomi og at 
 huslejen derfor igen kan holdes i ro. 
 Jan fortalte også at vi på et år har afdraget 11.866.842,- kr. på de oprindelige index lån og 
 fortsætter udviklingen i samfundsøkonomien, "kan" de være betalt ud om ca. 2 år. 
 Dette vil betyde at der er mindre risiko for udefrakommende huslejestigninger, huslejen vil 
 ikke blive mindre, men vi har større indflydelse på stigninger. 
 Omkring langtidsbudgettet informerede Jan om at på baggrund af de tilbagemeldinger der er 
 modtaget havde en snak med Rikke om at forhøje beløbet til beboeraktiviteter (konto 119.3) 
 forhøjes men 35.000,-kr. årligt således der er mulighed for at afholde fest hvert andet eller 
 tredje år, dette fordi flere beboere har foreslået dette og bestyrelsen synes det er en god ide. 
 Beløbet mente Rikke kunne findes i langtidsbudgettet uden at skulle varsle lejestigning. 

 Beboer info - Jan orienterede kort omkring baggrunden for den nylig omdelte information. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Jan orienterede omkring at atter var kommet en henvendelse vedr. problemer med unge 
 mennesker i og omkring cykelskure, Jan fortalte at han har haft en snak med en beboer som 
 bekræftede at der er problemer i området. 
 Efter en god snak enedes bestyrelsen om at opsætte 2 stål låger i de berørte cykelskure og at 
 nøgler udleveres til de beboer som henvender sig og som er hjemmehørende i området. 
 Der var også enighed om at Jan kontakter gadeplans gruppen for at få dem til at inkludere 
 Vesterby i deres planer. 
  
  
 

http://www.kvik.dk/
http://epoq.dk/


  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Jan orienterede kort omkring forslaget til nye vedtægter, hvilket omfatter stemmer & bidrag. 
 Der vil blive arbejdet med dette efter afdelingsmødet. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Henrik, Michael & Jan orienterede om forløbet af TAB's Repræsentantskabsmøde. 
 Henrik blev genvalgt for 2 år og Jan blev genvalgt for 1 år som personlig suppleant for Henrik. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Udskiftningen af eternit plader i tæt/ lav er påbegyndt og alt efter vejret forventes det at tage 
 ca. 4 mdr. når håndværkerne har en ide om hvor længe udskiftningen tager kommer der en 
 mere nøjagtig tidsplan. 
 I forbindelse med udskiftningen bliver det sandsynligvis nødvendigt at male træværket på 
 skurene og i den forbindelse er den planlagte maling i langtidsbudgettet fremrykket til næste 
 regnskabsår og reduceret. 

 Michael orienterede om at de 2 espalier er taget ned og selvom det tog længere tid end 
 beregnet har det ikke medført en ekstra udgift da vi havde fået en fast pris for nedtagningen. 
 Michael oplyste at der var udbredt råd i træværket. 

 Der er endnu ikke erfaringer omkring e-syn ved fraflytninger. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Jan forslog at der bliver indkøbt nye køkkenknive til de 3 fælleshuse, dette grundet en 
 beboerhenvendelse, dette blev godkendt. 

 Der blev stillet forslag til indkøb af nye borde til de 2 små fælleshuse, de fremmødte enedes 
 om at Michael skulle indhente tilbud. 
 Efterfølgende har Michael fået følgende tilbud 2 x 8 borde & kørevogne 17.000,- inc moms. 
 
  8) Næste åbent hus. 
 d.01.12.16  
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 17.01.17. kl.16.30 (Forslag til afd. møde skal være inde senest 16.01.17) 
 Bliver det nødvendigt med et møde i december indkalder formanden. 
 
10) E.V.T. 
   


