
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.05.04.17 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 02.03.17 - Godkendt 
 

  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Køkkenordning: Status, der er kommet 10 tilmeldinger. 

 Badordning: Status, afventer kommunen. 

 El i skure: Arbejdet med at få gravet kabler ned og tilslutte el, starter omkring 8 maj og 
 forventes at vare ca. 3 uger. 

 Låger i cykelskure VBA: Der er udleveret nøgler til de allerede opsatte låger og de 
 resterende bestilles. 
 Der undersøges igen om der er mulighed for at opsætte låger i tæt/ lav. 
 Urafstemning hund - Resultatet blev et nej og er omdelt. 

 Rør: I forbindelse med udarbejdelsen af rapport til byggeskadefonden, var Michael & 
 Jan rundt sammen med Philip, Helge (Rådgiver) og de som skal udarbejde rapporten. 
 Der var udvalgt 15 boliger der skulle besigtiges og der var adgang til 14. 
 Den umiddelbare tilbage melding efter gennemgangen var at det så fint ud og der ikke 
 var de store problemer. 
 Efter gennemgangen havde Michael, Jan, Philip og Helge et møde hvor der blev spurgt 
 til de beboertilbagemeldinger som er sendt til Michael, bla. omkring hvorvidt der er 
 beboere som har skrevet tilbagemelding der efterfølgende har haft besøg omkring de 
 fejl og mangler der er indmeldt. 
 Dette kunne Helge ikke umiddelbart svare på men han tager hjem  & undersøger, 
 afventer tilbagemelding & forventer Philip følger op så vi undgår en ny "vindues 
 oplevelse" 

 Fjernvarme straftarif: I forbindelse med rør gennemgangen var der en uformel snak 
 med den ene af rapport skriverne omkring hvad vi kan gøre for at undgå at skulle betale 
 straftarif grundet for høj temperatur på fjernvarmen som vi sender tilbage 
 fjernvarmeværket (ca. 135.000,- kr. i 2016 - ikke opkrævet) vi blev anbefalet at skifte 
 beholdere i de resterende 3 varmecentraler, til nogle med snegle istedet for de varme 
 vekslere der er pt. hvor vi har været nødtil at skifte den i Gyvelhegnet. 
 Michael indhenter tilbud på hvad en udskiftning vil koste. 
 

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

 Beboerklage: Der er lagt en klage over en beboer i bestyrelsens postkasse, men da der 
 ikke er noteret hvem der klager kan den ikke behandles. 
 I forbindelse med tidligere omtalte rør gennemgang er der kommet en henvendelse fra   

 Besigtigelse i TAB 29.06.17: I forbindelse med denne besigtigelse lægges vejen også 
 forbi TAB Vesterby, tidspunkt kendes endnu ikke. 



 Grill på altan: Der er klaget over brug af grill, Michael oplyste at klagen er sendt 
 videre til DAB 
 

  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt 
 

  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt 
 

  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Status eternit: Udskiftningen er færdig og afleveres endeligt fredag d.07.04.17. 
 Efter påske startes malingen af træværket på skurene, pengene er afsat i budgettet. 

 Der har været flere flytninger hvoraf flere er internt i Vesterby. 

 Der har været markvandring med Philip, der er aftalt at der holdes øje med fuger i div. 
 gavle, opretning af fliser, maling af skure, tagrender og udskiftning af ødelagte på 
 primært skure i tæt/ lav. 

 Pia og Michael kigger på legepladser. 

 Afventer pris på udskiftning af varmtvandsbeholdere. 

 Der bliver malet 3 trapper i år (VBA) & der vil ske en hovedrengøring af trapperne (VBA) 

 Der vil ske en nedvaskning og behandling af gulvene i fælleshusene. 

 Pia og Michael kigger på hvilke skilte vi ønsker skiftet. 
 

  7) Forslag/ Debat 
 Forslag op opsætning af lampe omkring RH 24 ved trappe der er svær at se i mørke, det 
 blev vedtaget at opsætte denne. 

 Jan forespurgte om der var stemning for etablering af en beboer kanal i Vesterby, der er 
 tildelt en kanalplads i grundpakken til en sådan og Jan mener at etableringen af en 
 sådan kanal vil give alle beboere mulighed for at modtage information omkring det som 
 sker i Vesterby, i lighed med hjemmesiden som måske ikke alle ved eksistere 
 www.tabvesterby.dk 
 Der var usikkerhed omkring hvor maget en sådan kanal ville blive brugt i forhold til 
 udgiften til etableringen, Michael oplyste at det ville være muligt at besøge Nørreby 
 som allerede har etableret en sådan kanal. 

 Der har været episoder omkring ting som beboeren stiller i opgangene, det er i bund og 
 grund ikke tilladt at henstille ting i opgangen. 
 

  8) Næste åbent hus. 
 

  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.03.05.17. kl.17.30 
 

10) E.V.T. 


