
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.02.08.17. 
 

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

 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra 07.06.17. - Godkendt 
 

  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Badordning - Der er ikke kommet flere ansøgninger end de 2 der allerede er, den ene har 
 allerede huslejetillæg for køkken og er derfor blevet afvist da den vedtagne ordning ikke giver 
 mulighed for flere huslejetillæg. 
 Jan har bedt Rikke om at igangsætte den vedtagne rådgiverundersøgelse, tilbagemeldingen er 
 at vi skal forvente at der kan gå min 6 mdr. før den er klar. 

 Køkkenordning: Der er kommet 2 ansøgninger mere så der i alt er kommet 14 eller 15, der er 
 derfor stadig plads i den nuværende ordning. 
 I forbindelse med at en ungdomsbolig har søgt om nyt køkken han Jan drøftet med Rikke om 
 studieboligerne kan benytte sig af ordningen, spørgsmålet skyldes måden studieboligerne er 
 finansieret på, umiddelbart intet problem, men mulighederne er begrænset da køkkenerne 
 ikke er så voldsomt store og pladsen er trang. 
 Bestyrelsen drøftede et forslag om at udarbejde en standart løsning for studieboligerne, dette 
 blev vedtaget og Michael tager en snak med Vordingborg køkkenet. 

 Skilte: Prisen for skilte med vejnavne (48 stk) er på 27.000,- + moms og er finansieret over 
 driften og vil blive opsat løbende. 

 Motionsklub: Bestyrelsen drøftede et forslag fra Jan om allerede nu kontakte klubbens 
 formand og høre om de har nogle ønsker til den nye kontrakt, bestyrelsen lægger op til at 
 kigge på huslejen og indskrive den nuværende åbningstid 05 - 23, såfremt der ikke kommer 
 beboerklager inden årsskiftet. 

 Strøm i skure: Arbejdet er afsluttet. 
 Bestyrelsen besluttede at skifte lamperne i skurene i tæt/ lav til LED da disse giver et bedre lys 
 og da der er problemer med at få rør til de nuværende, samtidig bruger de mindre strøm.
 Der er opsat en prøve ved RH 85, samlet udgift ca. 30.000,-kr. inc moms ex opsætning. 

 Vandafregning: Der har ikke været det store i henvendelser efter omdelingen af afregningen, 
 der er beboere som har modtaget efterregninger og der er er beboere som har fået penge 
 retur, Jan har i den forbindelse forespurgt Rikke omkring mulige ændringer i acontobidraget. 
 For dem der har fået penge tilbage sker der ingen ændringer, de som har modtaget 
 efterregning vil acontobidraget blive reguleret. 
 I forbindelse med aflæsningen af vandmålerne blev det konstateret at nogle målere ikke 
 virkede og måtte skiftes, en opfordring til beboerne er derfor at man feks. hver 3 måned 
 aflæser vandmålerne så defekte målere hurtigt kan blive skiftet. 

 LED lamper i etage: Bestyrelsen besluttede at skifte lamperne på opgangene i etageblokkene, 
 udgiften løber samlet op i ca. 145.000,- kr. + moms, inc. montering. 

 Maling af skure: Der mangler pt. 15 skure og når disse er færdige vil de udvendige rørkasser 
 blive behandlet, disse opgaver forventes afsluttet inden udgangen af september, hvis vejret 
 tillader det. 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 



 DAB Jubilæumskonference: Jan mindede om tilmeldingsfristen er d.27.08.17, Henrik fortalte at 
 der var en egenbetaling , denne er ikke skrevet i mailen men kan ses når man klikker på linket i 
 mailen, prisen er uden overnatning 1500,- kr. pr person, Jan mener dette er noget afdelingen 
 dækker, men tjekker lige med Rikke. 

 Vinduer og døre: Ingen tilbagemelding på Jans mail til Anders (DAB), men Palle (Formand TAB) 
 har skrevet at problematikken tages op med DAB efter sommerferien. 

 Yousee: DAB har lavet en ny aftale om individuel opsigelse, denne er ikke umiddelbart 
 gældende for Vesterby da vi ved vedtagelsen af den nye aftale samtidig vedtog at det ikke 
 skulle være muligt at framelde grundpakken, skal dette ændres skal det besluttes på et 
 afdelingsmøde. 
 

  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Næste møde 04.09.17. 
 

  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Formandsmøde d.25.09.17. 
 

  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Låger VBA: Bestilt med der er endnu ikke kommet en leveringsdato, Michael føler op. 

 Legepladser: Der er bestilt nye redskaber og opsætningen starter i uge 33 og forventes at tage 
 ca. 14 dage afhængig af vejret. 

 Udskiftning af 3 varmtvandsbeholdere: Der er indhentet tilbud på udskiftningen af de 3 
 varmtvandsbeholdere i tæt/ lav, prisen ligger i omegnen af 500.000,- kr. inc moms. 
 En udskiftning vil betyde at vi kan få tilbageløbstemperaturen ned således vi forhåbentlig kan 
 slippe for at betale straf afgift til fjernvarmeværket. 
 Michael har aftalt møde med DAB og herefter vil bestyrelsen tage stilling til om der skal 
 arbejdes videre hen mod en udskiftning, der skal selvfølgelig indhentes yderlige et 
 tilbud og finansieringen skal på plads i samråd med DAB. 
 En udskiftning forventes tjent hjem i løbet af 3 til 5 år. 

 Rensning af tagrender: Der er indhentet tilbud på rensning af vores tagrender, mere senere. 

 Vandmålere: I forbindelse med vandregnskabet måtte vi skifte 20 vandmålere, dette til en pris 
 på 1000,- kr. pr stk. Møde med DAB omkring hvor regningen skal sendes da problemet skyldes 
 arbejdet med monteringen af rør & målere. 
 

  7) Forslag/ Debat 
 Andele skrald: Der er igen enkelte i andelsboligerne som ikke kan finde ud af at benytte deres 
 egen affalds ordning, problemet gælder både husholdnings affald og storskrald. 
 Michael vil forfatte en info seddel til omdeling i andelene, hvori der gøres opmærksom på 
 muligheden for at komme af med større ting hver mandag på materielgården. 

 Bestyrelsen besluttede at nedtage beslagene fra espaliererne i VBA som tidligere er taget ned. 
 

  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.06.09.17. kl.16.30 
 

  9) E.V.T. 
 


