
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.03.05.17. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra 05.04.17. Betinget godkendt, der skal rettes omkring en klage. 
 

  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Køkkenordning - Der er 11 som har søgt og 4 er sendt til DAB for videre behandling. 
 Rikke undersøger omkring hvorvidt ungdomsboliger kan deltage i ordningen. 

 Badordning - Jan har modtaget 2 udkast til beboerinfo, bestyrelsen vedtog det ene og Jan 
 giver DAB besked omkring hvilket udkast vi kører med og at tidsrum for aflevering af tilmelding 
 er fra d.01.06.17 til d.10.06.17. - Jan sørger for informationen kommer på hjemmesiden. 

 Låger i cykelskure VBA - Lågerne er bestilt og der må forventes 5 til 7 ugers leveringstid, 
 hvorefter de så skal monteres. 

 Rør - Afventer tilbagemelding fra rådgiver. 
 

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

 Bestyrelsen enedes om at yde et tilskud på 5000,-kr til det kommende loppemarked. 

 Beboerklager: I forbindelse med denne klage, har beboeren oplyst at det ikke er ham der 
 støjer.  

 Klage over fælleshus i Rosenhegnet fælleshuse (mail sendt til bestyrelsen som bilag), 
 klageren har efterfølgende været forbi ejendomskontoret og givet udtryk for at det som sådan 
 ikke var støj fra musikken, det var mere et problem hvor festdeltageren havde valgt at stå og 
 ryge som var problemet og efter beboeren foreslog at de kunne stå på den modsatte side, så 
 flyttede de sig og problemet var løst. 
 Så altså ikke så voldsomt som beskrevet i den sendte mail. 

 Nye vedtægter grundejerforeningen - Der er ikke indløbet ændringsforslag og bestyrelsen var 
 enige om at vores holdning ikke er ændret. 

 Formandsmøde 15.05.17. - Jan oplyste at han deltager i TAB formandsmøde, mere om dette 
 på næste møde. 

 Motionsklub - Jan oplyste at han ved gennemlæsning af referatet fra klubbens 
 generalforsamling kunne se at de kunne tænke sig at have åbent til kl.23.00 og da dette også 
 er lukketiden på vaskeriet og der ikke har været klager over den udvidet åbningstid fra 
 kl.05.00, at vi gav klubben mulighed for at holde åbent mellem kl.05.00 & 23.00 resten af året. 
 Forslaget blev vedtaget og Jan tager kontakt til DAB for udarbejdelsen af et huslejetillæg. 
 

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

  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt, næste møde er d.15.05.17. 
 

  
 
 



 6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Der er kommet en anmodning om fjernelse af en due rede, Michael spurgte om bestyrelsens 
 accept af dette og denne blev givet. 

 Der opleves problemer med fugle under taget i tæt/ lav, de fjerner de riste som er i enderne 
 hvorefter de har adgang til loftet hvor de så bygger reder. 
 Michael samarbejder med murer om en løsning på problemet. 

 Vandregnskabet er forsinket, dette fordi Høje Taastrups værker først har sendt afregning i 
 starten af april og fra modtagelsen af regnskabet har DAB 3 mdr. til at udarbejde afregningen 
 overfor de enkelte lejemål. 

 Der er kommet en ansøgning om opsætning af et redskabsskur i metal i lighed med en tidligere 
 godkendt ansøgning, skuret må ikke være over 180 cm højt og skal fjernes igen ved fraflytning. 
 Det blev aftalt at Michael udfærdiger et skriv som ansøgeren underskriver. 

 Michael har indhentet tilbud for behandling af de 44 udvendige rørkasser i træ. 
 Tilbuddet lyder på 35.000,- kr. + moms & omfatter en behandling med farveløs træbeskyttelse. 
 Bestyrelsen godkendte dette tilbud og Michael sørger for arbejdet sættes i gang. 

 Michael havde billede med af hvordan skurene i tæt/ lav ser ud efter maling, bestyrelsen 
 godkendte at arbejdet med at male skurene kan fortsætte. 

 Michael har indhentet tilbud på nye lamper i opgangene i etage blokkene, 160 LED lamper 
 med sensor og hvile belysning beløber sig til 169.000,- kr. + moms. 
 Michael har lampe med til næste møde hvor vi så kan træffe en beslutning. 

 Bestyrelsen godkendte tilbuddet på en hovedrengøring af opgangene i etagebyggeriet. 
 

  7) Forslag/ Debat 
  
 

  8) Næste åbent hus. 
 Bestyrelsen var enige om ind til videre at sløjfe åbningstiden, derfor fjernes dette punkt 
 fremover fra dagsorden. 
 

  9) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.07.06.17. kl.16.30  
 

10) E.V.T. 


