
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby Torsdag d.02.03.17. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referat tidligere godkendt via mail. 

 

  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Konstituering af 1. & 2. suppleanter: Da der ikke blev stemt om posterne på afd. mødet 
 enedes de fremmødte om at Henrik er første suppleant & Villy er anden suppleant. 

 Køkkenordning - Status: Forslaget behandles i kommunen d.07.03.17. afventer godkendelse. 
 Jan foreslog at vi genbrugte materialet fra sidste køkkenordning, selvfølgelig med de 
 ændringer som er i den nye ordning omkring leverandør og med nye datoer. 
 Forslaget blev vedtaget og man enedes om at Jan kunne endelig godkende når materialet var 
 klar fra DAB, således at det kan komme ud. 

 Badordning - Status: Forslaget behandles i kommunen d.07.03.17. afventer godkendelse. 
 Der var enighed om at når der foreligger en godkendelse vil vi bede DAB om et forslag omkring 
 materiale til beboerne som kan blive omdelt. 

 El i skure: Michael havde tilbud med som lyder på 35.000,- kr. + moms for gravning, dette 
 inkludere al gravning. 
 Henrik foreslog at kablet blev trukket i rør og man enedes om at Michael indhenter tilbud og 
 at Jan sender ud på mail således forslaget kan blive behandlet hurtigt. 
 Efterfølgende er merudgiften på 3400,- kr. + moms til trækrør godkendt via mail. 
 El arbejdet beløber sig til 24.500,- kr. + moms  

 Låger i cykelskure VBA: Mødet startede med at besigtige de låger der er opsat ved VBA 20/ 22 
 og VBA 1, dette for at se om vi er tilfredse med resultatet. 
 På mødet blev det besluttet at opsætte låger ved de resterende cykelskure i VBA. 

 Fastelavnsfest: Pia og Jan informerede om afviklingen og ud af 22 tilmeldte mødte 20 op og 
 alle virkede til at have en fornøjelig dag. 
 Jan oplyste at der er lagt et udvalg af billeder på hjemmesiden og at det er muligt at bestille  
 DVD med alle de billeder som han tog. 

 Urafstemning hund: Jan havde forslag til materialet der skulle omdeles i forbindelse med 
 urafstemningen, dette blev godkendt & der var enighed om at svarfristen skulle være 14 dage. 

  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 Rør 1 års gennemgang: Beboertilbagemeldinger er modtaget fra rådgiver, desværre er disse i 
 nogle tilfælde meget tekniske og i andre tilfælde forvirrende, derudover er det uklart om der 
 har været kontakt med nogle af de beboere som har meldt ind, Michael har ikke kendskab til 
 at det er sket og for at få skub i sagen enedes man om at Jan kontakter Philip. 

  

 

 



 Forslag om ændret vedtægter i Grundejerforeningen: Forslaget blev drøftet og der var 
 enighed om at fordelingen af stemmer ikke afspejler antallet af beboere som TAB Vesterby 
 repræsentere på de årlige generalforsamlinger og vi derfor ikke umiddelbart kunne bakke op 
 om forslaget. 
 På mødet blev der også udtrykt bekymring omkring at kommunen ved at stemme kan trække 
 større udgifter ned over beboerne i de almennyttige boliger. 
 Jan informerede herefter om TAB's indstilling til forslaget, denne var i tråd med holdningen på 
 mødet. 

 Motionsklub: Jan informerede om at kontrakt tillægget vedr. udvidet åbningstid (05.00-22.00) 
 er underskrevet og kopi sendt til motionsklubben. 
 Originalen er sendt til DAB og lægges ved kontrakten. 

 Yousee møde: Jan informerede kort om event mødet og om de nye ting som er på vej. 

 Bestyrelsesportalen: Jan oplyste at alle referater og kontrakten med motionsklubben med 
 tillæg er lagt på bestyrelsesportalen og at der løbende vil blive lagt info op. 

 Almene Boligdage 2017: Jan oplyste at der var udsendt invitation og fristen for tilmelding var 
 snart, de øvrige bestyrelsesmedlemmer havde modtaget samme. 

  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 

 Intet nyt 

  5) Information fra TAB (Henrik O) 

 TAB har drøftet forslaget om nye vedtægter i grundejerforeningen og kan ikke anbefale et ja. 
 Forslagne omkring bad & køkkenordninger blev drøftet og godkendt.  
 TAB anbefaler at de enkelte afdelinger følger op omkring midler til kurser i langtidsbudgettet. 

  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Vindues gennemgang: Michael oplyste at han har modtaget tilbud for udbedring af de fejl som 
 er fundet i forbindelse med gennemgange på 13.000,- kr.+ moms - Forslaget blev vedtaget. 
 I forbindelse med gennemgangen er der registeret 15 revnet ruder og en udskiftning vil koste 
 15.000,- kr. + moms, der var enighed om ikke at skifte alle her og nu men tage dem løbende. 
 Dette forudsætter selvfølgelig at der ikke er fare for at man skære sig ved berøring, er det 
 muligt at mærke revnen ved berøring skiftes ruden. 

 Ideal Combi: De problemer som er meldt ind omkring skæve døre og fugt i dørspioner udestår 
 stadig, udbedringen af fuger og ventiler er afsluttet. 
 I forbindelse med disse problemer har DAB ønsket at der foretages endnu en registrering over 
 hvor stort problemet er i Vesterby, da den tidligere generelle fejlmelding ikke er accepteret. 

 Status eternit udskiftning: Der mangler kun 6 skure og arbejdet er forløbet godt og de er lidt 
 foran planen, Jan oplyste at der i forbindelse med udskiftningen af skuret hvor han har rum har 
 det haltet med 3 dags varslingen og nøgle varslingen. 

 E-syn: Erfaringerne i forbindelse med e-syn er pt. - Gulvmand Elendig - Maler fungere ok. 

 Tagrender: Der er planlagt gennemgang i april. 

 

 

  



  7) Forslag/ Debat 

 Jan foreslog at vi som forsøg ikke holder åbent første torsdag i hver måned da der sjældent 
 kommer  nogle, dette var der opbakning til. 
 Der vil derfor tidligst være åbent igen i august. 

  8) Næste åbent hus. 

  

  9) Næste bestyrelses møde. 

 Onsdag d.05.04.17. kl.16.30 

 

10) E.V.T. 

 Forslag om afholde fælles fastelavnsfest for alle 4 byer, Jan tager forslaget med til NØVS møde. 


