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Bestyrelsens beretning for 2016. 

Først & fremmest ønskes alle beboere i Vesterby et godt nytår. 

Jubilæumsfesten: Det store projekt i 2016 var uden tvivl arbejdet omkring festligholdelsen af vores 25 års jubilæum, 

som blev fejret på behørig vis 27 august. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle som deltog og derved var med til at fejre jubilæet også en tak til de som hjalp med at få 

tingene til at spille, ingen nævnt ingen glemt. 

I tiden før og især efter har der været mange positive tilbagemeldinger og der er også kommet forslag om at vi fester 

lidt oftere og ikke kun ved div. jubilæer. 

Bestyrelsen mener også at festen var en succes og at det burde overvejes at feste oftere. I den forbindelse har 

bestyrelsen besluttet at der afsættes yderlige 35.000,- kr. i langtidsbudgettet til beboeraktiviteter, det betyder at det vil 

være muligt at feste hvert andet eller tredje år uden at det koster på huslejen. 

Rør projekt: Der har i været afholdt et års gennemgang på udskiftningen af vores vandrør, i den forbindelse er der 

mange som har afleveret tilbagemeldinger og der er flere som har skrevet bemærkninger/ spørgsmål. 

Desværre har bestyrelsen endnu ikke modtaget tilbagemelding fra rådgiver og dette har vi rykket for via DAB. 

Vinduer: Der er i året sket 2 ting omkring vores vinduer, først og fremmest er der udført et forbedringsarbejde omkring 

problemerne med udluftningsventilerne, tilbage står så de resterende udfordringer som der i skrivende stund desværre 

ikke ser ud til at være en løsning lige om hjørnet. Bestyrelsen forfølger naturligvis sagen via DAB. 

Der har også været udført en gennemgang af vinduerne hvor der samtidig er udført smøring, justering og indberetning 

af fejl. Heldigvis er tilbagemeldingen fra gennemgangen at vores vinduer er i generel fin stand. 

Udskiftning af eternit: Sidste års vedtagelse af udskiftning af eternit på karnapper og skure i tæt lav er godt i gang, alle 

karnapper har fået skiftet eternit og i forbindelse med udskiftningen er vindpappen også blevet tjekket og heldigvis er 

der ikke fundet fejl på dette, desværre blev det konstateret at der flere steder manglede det snefang som skal forhindre 

sne i at komme ind i konstruktionen, dette er blevet udbedret sammen med udskiftningen af eternitpladerne. 

Udskiftningen af eternitpladerne på skurene er godt i gang og skrider planmæssigt frem, i den forbindelse er det værd at 

bemærke at 3 dags varslet sættes op på skurene og at det påhviler den enkelte at sikre at der ikke står ting op ad 

væggen i eget skur da dette kan falde ud når pladerne skiftes. 

Spørgsmål omkring tidsplanen stilles til ejendomskontoret. 

Manglende strøm: Der har i det forgangne år været forsøgt flere gange at løse problemet, desværre ser det ud til at der 

ikke er nogen vej uden om at etablere nye kabler, dette vil der blive kigget på i løbet af 2017. 

Økonomi: I forbindelse med seneste budgetseminar blev bestyrelsen præsenteret for en overraskelse, det er nemlig 

således at vi de seneste år har fået barberet rigtig meget af de oprindelige indexlån (11,8 mil i seneste regnskabsår) 

hvilket betyder at "hvis" udviklingen fortsætter vil de være betalt ud inden for 2 til 3 år. 

Det skal i den forbindelse siges at huslejen ikke bliver sat ned når lånene er betalt ud, den ydelse vi tidligere betalte på 

lånene skal i stedet indbetales til TAB og Byggeskadefonden som så bruger dem til at støtte projekter andre steder, feks 

i forbindelse med udskiftning af vinduer og vandrør som vi har haft glæde af. 


