
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.06.09.17. 
 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 d.02.08.17. 2 stk. - Begge referater godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Afventer rådgiverundersøgelse, der er stadig kun 2 som 
 har søgt hvoraf den ene har huslejetillæg for køkken og derfor med den foreliggende ordning 
 ikke kan komme i betragtning til bad.  

 Motionsklub: Jan oplyste at der ikke er kommet ønsker til ændringer i kontrakten fra 
 motionsklubben, der udtrykkes tilfredshed med samarbejdet. 
 De kunne godt tænke sig større lokaler med plads til flere aktiviteter, dette bliver dog svært da 
 et sådan lokale ikke forefindes, hvilket klubben også er klar over. 

 Vinduer og døre: Jan orienterede om mail fra DAB om at han har modtaget tilbagemeldinger 
 fra alle byerne, men ingen indberetninger. 
 På baggrund af dette vil de indkalde Ideal Combi til møde hvor der også deltager jurister fra 
 DAB, afventer tilbagemelding.  
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Rygning i opgangene: Jan har modtaget svar fra DAB, Ja, rygning i opgange er omfattet af 
 rygeloven og må ikke finde sted, da der udføres arbejdsopgaver af forskellige 
 personalegrupper, som det er lovens hovedformål at beskytte mod passiv rygning. 
 Svaret er publiceret på hjemmesiden og der har ikke været spørgsmål til dette. 

 Budgetseminar onsdag den 22.11.17. mellem kl. 16.30-20.00: Henrik, Michael & Jan deltager. 

 Yousee - Opgradering til Docsis 3.1: Jan orienterede om at Yousee udfører en opgradering af 
 nettet således at det bliver muligt at få endnu hurtigere internet, bestyrelsen udtrykte 
 samtidig håb om at signal kvaliteten samtidig blev bedre. 

 Beboerhenvendelse: Yousee kontraktudløb - Jan orienterede om at en beboer har spurgt til 
 hvornår kontrakten med Yousee udløber, i den forbindelse har Jan spurgt DAB  & fået 
 tilbagemelding om udløbet er 01.10.2022 med 12 skriftligt varsel til udløb af kvt. 
 Jan informere beboeren om dette via mail. 

 En beboere har foreslået at der opsættes beholdere til batterier i alle skralderum, bestyrelsen 
 er nervøs for at der vil blive udøvet hærværk på sådanne beholdere og enedes derfor om at 
 Michael undersøger hvilke muligheder der er og få opstillet en beholder på ejendomskontoret. 
 Michael fortalte at det allerede i dag er muligt at aflevere sine batterier, enten ved at lægge 
 dem i en gennemsigtig på se i skralderummet eller ved at aflevere dem på materielgården i 
 åbningstiden. Jan orientere beboeren via mail om dette. 

 Afdelingsmøde 2018: Jan har allerede været i dialog man DAB omkring det ordinære afd. møde 
 i januar 2018, DAB foretrækker mandag, tirsdag og onsdag - Bestyrelsen enedes om at foreslå 
 d.16 & 17 januar og besluttede at vi igen ønsker Charlotte tager referat. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Møde mandag d.04.09.17. 
 



  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Formandsmøde 25.09.17. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Låger VBA: Lågerne er lagt om længe leveret, desværre er låsen på skydelågerne sat i bunden 
 og ikke midt på som aftalt, disse er sendt retur og vi afventer ny leveringsdato, de som kan 
 monteres bliver monteret snarest. 

 LED lamper skurene i tæt/ lav udskiftes løbende. 

 De nye vejskilte monteres løbende. 

 Legepladser: Nye legeredskaber er opsat og om ca. 14 dage er der gennemsyn af alle 
 legepladser i Vesterby. 

 Rensning af tagrender: Tilbuddet fra tagtrolden lyder på 95.000,- kr. + moms og da det lyder 
 dyrt indhenter Michael andet tilbud. 

 Maling af skure/ rørkasser: Skure forventes malet færdig i denne uge og efterfølgende startes 
 der på oliering af rørkasserne. 

  
  7) Forslag/ Debat 
 Villy spurgte om det var muligt at få opsat et gelænder ved trappen på stien udfor VBA 8/ 10, 
 dette enedes bestyrelsen om at bevilge, Michael mente han måske havde et liggende der 
 kunne bruges. 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.04.10.17 kl.16.30 
 
  9) E.V.T. 
  


