
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.07.06.17. 
 

Tilstede:  
Afbud: 

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra 05.04.17. - Godkendt 
 Referat fra 03.05.17. - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Badordning: Der er kommet 2 ansøgninger, den ene er afvist grundet der allerede er lejetillæg 
 for køkken på lejemålet, Jan giver Rikke besked om at igangsætte rådgiverundersøgelsen. 

 Skilte: Der er i alt 48 skilte med vejnavne som skal skiftes - Tilbud kommer. 

 Fælleshuse: Der er opsat skilte på døre og opsat askebærere på havesiden ved de små 
 fælleshuse, reglement printet og opsættes hvor lejer af fælleshusene ikke undgår at se dem. 
 I forbindelse med afholdt møde med beboer er der fremsendt forslag til åbningstider for 
 fælleshusene, beboere er gjort opmærksom på at vi ikke kan modtage forslag til 
 afdelingsmødet for nuværende, men at de skal indsendes som beskrevet i første indkaldelse 
 som udsendes til mødet i 2018. Bestyrelsen vendte beboerens forslag og kan ikke bakke op 
 omkring dette. 

 Motionsklub: Lejetillæg om udvidet åbningstid er underskrevet og sendt til DAB. 

 Strøm i skure: Arbejdet er 2/3 færdigt og fortsætter. 

 Udskiftning af udluftningsriste tæt/ lav: 84 riste udskiftet mangler 2 som besværliggøres af 
 stort træ. 

 Vandafregning: Forventes at være på trapperne. 

 LED lamper i etage: Kan ikke helt forstå egne notater 

 Maling af skure: PT. er 13 ud af 36 malet og arbejdet fortsætter. 

 Porte: Endnu ingen leveringsdato. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Bestyrelsen drøftede beboerklager. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Jan informerede omkring forslaget om nye vedtægter, det som er kommet ind omkring teksten 
 i vedtægterne er minder rettelser, i forbindelse med stemmefordeling & bidrag er der ingen 
 forslået ændringer, dog har arbejdsgruppen som står bag forslaget og som fremsætter 
 forslaget på generalforsamlingen udarbejdet en forslag B som giver TAB afdelingerne 
 stemmeflertal som det er i dag. Der er ikke fremlagt noget på skrift for nuværende. 
 
 5) Information fra TAB (Henrik O) 
 E-syn: TAB har drøftet de håndværkere som udføre arbejder i forbindelse med fraflytninger, 
 bla. er der problemer omkring gulvmanden og der mangler fleksibilitet. 
 Desforuden bruges der meget mere tid på kontrol af det udførte arbejde end tidligere. 
 
 



  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Der er malet p båse  i VBA. 

 Der er udleveret 7 havebreve 

 Mandag kommer der legepladsmand og gennemgår området og derefter kommer med forslag 
 til hvad der kan laves i området. 

 I forbindelse med opfølgningen af 1 års gennemgangen på rør udskiftningen er der udtaget 5 
 til 8 boliger omkring trykfald på vandet. 
 
  7)  Forslag/ Debat 
 Rygning på opgangene: Der opleves gener for øvrige beboere i opgangene når enkelte 
 lejere ryger på opgangen fordi de ikke ønsker at ryge i egen bolig. 
 Bestyrelsen drøftede problemet og enedes om at forespørge DAB om det er noget vi 
 kan forbyde eller om det skal via et afdelingsmøde, hvilket det formegentligt skal. 

 Der opleves stadig problemer omkring at andelene henviser deres gæster om at parkere på de 
 pladser som er for Vesterbys beboere, bestyrelsen har tidligere drøftet problemet med 
 bestyrelserne i andele. 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.02.08.17. kl.16.30 
 
  9) E.V.T. 
 
 


