
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby tirsdag d.17.01.17. 
 

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

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 23.11.16  - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Individuel råderet køkken: Jan redegjorde for Rikkes svar reglerne ved brug af individuel 
 råderet ved opsætning af nyt køkken, bla. omkring valg af leverandør. 
 Ved brug af individuel råderet kan man selv bestemme leverandør, men køkkenet skal bære 
 præg af at være opsat i en almennyttig bolig og det vil være ejendomskontoret som vurdere 
 og godkende planerne. 

 Borde små fælleshuse: Indkøb af nye borde til de små fælleshuse er tidligere godkendt via 
 mail og Michael oplyste at de indkøbes når de igen kommer på tilbud. 

 Manglende strøm i skure: til trods for flere forskellige forsøg er det ikke lykkedes at få 
 etableret en sikker forsyning af strøm, dette betyder desværre at der ikke er nogen vej uden 
 om at grave nye kabler ned, planlægningen af dette arbejde vil blive i gang sat af bestyrelsen 
 efter afdelingsmødet. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 Motionsklub: Jan redegjorde for forløbet omkring henvendelsen fra motionsklubben omkring 
 bla. udvidet åbningstid, efter en debat på mødet var der flertal for at give tilladelse til at 
 motionsklubben som forsøg kan holde åbent mellem 05.00 & 22.00, forudsat der ikke kommer 
 klager fra ungdomsboligerne i opgangen. 
 Jan orienterede også omkring hvad der er sket efter vores afslag omkring dispensation til 
 klubmedlemskab for en støtteperson for 2 unge klub medlemmer. 
 Motionsklubben har valgt at følge det råd som blev givet i forbindelse med afslaget  
 & derfor har kontakt personen fået lov til at følges med de 2 unge og er der kun når de træner. 

 Afdelingsmøde: Under gennemgangen af beretningen redegjorde Jan for hvorfor han har 
 skrevet at vores vinduer er i generel fin stand, dette blev taget til efterretning. 
 Jan redegjorde for at der i alt er kommet 6 forslag til behandling på afdelingsmødet, 
 Udskiftning af toilettet til energiskyl, Køkkenordning, Rådgiver undersøgelse Bad, Bad ordning, 
 Sikring af skure, cykelskure og skralderum VBA og Hundehold. 
 Jan sender beretning og forslag til Rikke så DAB kan få dem trykt og de kan omdeles 1 uge før. 

Styringsrapport: Efter en kort gennemgang enedes de fremmødte om ikke at gøre yderlige. 

 Byggeregnskab rør: Jan redegjorde for at kommunen har taget regnskabet til efterretning. 

 Yousee: Jan redegjorde for at han deltager i et større møde med Yousee, hvor han bla. vil 
 fremføre de oplevelser som beboerne har når de henvender sig og omkring det faktum at 
 Yousee vil have de enkelte bestyrelser til at gøre deres arbejde bla. omkring prisstigninger, 
 ændringer m.m. 

 Beboertilbagemeldinger rør: Jan redegjorde for at de beboere som gav tilbagemeldinger i 
 forbindelse med 1 års gennemgangen endnu ikke har fået svar fra rådgiver. 
 Jan tager fat i Philip for en afklaring. 



  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Gennemgang/ smøring/ justering af vinduer: Michael redegjorde for at han endnu ikke har 
 modtaget listen som blev udarbejdet i forbindelse med gennemgangen. 
 I forbindelse med snakken omkring beretningen udtrykte Michael at det undre ham at 
 beboere som oplever problemer ikke har henvendt sig på ejendomskontoret, specielt da der 
 tidligere er omdelt info om at man skal henvende sig på kontoret hvis man oplever problemer 
 således at disse kan blive registeret og sendt videre til producenten. 
 Nærmere på førstkommende bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet. 

 Aflæsning af vandmålere: Michael oplyste at der i dag d.17.01. er blevet aflæst vandmålere. 
 Ifølge det som aflæser har oplyst var der enkelte de umiddelbart ikke fik kontakt til, dette 
 kunne skyldes at de skulle have en anden vinkel i forhold til målerne. 

 Udskiftning af eternit tæt/ lav: Arbejdet skrider fornuftigt frem og der er ikke oplevet de store 
 udfordringer, pt. er der udskiftet på 9 skure og de er i gang med 2. 

 Cigaretrør: Der er opsat 3 beton rør i lighed med det ved det store fælleshus ved 
 busstoppestedet nærmest ejendomskontoret og ved hvert af de små fælleshuse. 

 E-Syn: Vi har nu haft vores første erfaringen med den nye måde at istandsætte ved fraflytning. 
 Den første blev kasseret og måtte laves om, dette blev gjort uden problemer, den anden var 
 der ikke bemærkninger til. Afventer yderlige erfaringer. 

 Fastelavn: Der var enighed om at lade Michael og Pia planlægge fastelavnsfesten for 2017 
 Det planlægges at bruge fælleshuset i Gyvelhegnet til arrangementet. Mere senere. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Jan foreslog at der bliver indkøbt nye gryder og 1 suppegryde til hvert af de 3 fælleshuse, efter 
 en kort debat blev det besluttet at indkøbe disse.  
 
  8) Næste åbent hus. 
 02.02.17 - Lars 
 
  9) Næste bestyrelses møde. 
 30.01.17. kl.17.00 Formøde inden afdelingsmødet kl.19.00 
 
10) E.V.T. 
 Det blev på mødet nævnt at der henstår biler i Vesterby uden nr. plader og disse optager 
 pladser for andre beboere, det blev oplyst at kommunen og politiet er informeret om dette, 
 men det er lidt op ad bakke at få dem fjernet. 
 Hvis man er ejer af en bil uden nr. plader skal bilen fjernes da det ikke er lovligt at have den 
 stående og bestyrelsen opfordre derfor til at fjerne den snarest. 


