
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.04.10.17. 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 06.09.17. - Referat godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Budgetseminar 22. november 2017 - Deltagere Henrik, Michael & Jan, så tidligt som muligt. 

 Afdelingsmøde 16 januar 2018 - DAB har noteret datoen 

 Badordning/ rådgiverundersøgelse - Afventer status 

 Vinduer og døre: Jan udtrykte tvivl om DAB har forstået problemet omkring vores døre, det 
 virker desværre som om de håber problemet forsvinder af sig selv. 
 Michael oplyste at problemet omkring dug i dørspionerne kan skyldes mødet mellem 2 
 metalflader, dør plade og dørspionen, fra en anden ejendomsmester andet steds i landet har 
 han fået en mulig "simpel" løsning, det blev aftale at Michael kontakter nævnte mester for 
 yderlige oplysninger & finder en bolig hvor problemet er udbredt for en test. 
  
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Frivillighedsdag 28.10.17. - Jan hørte omkring deltagelse, desværre er alle forhindret. 

 Beboerhenvendelse: Der er kommet en henvendelse omkring hvorfor der ikke altid er 
 skrevet i referaterne hvem som deltager på møderne. 
 Efter en kort debat var der flertal for at navne ikke fremover figurerer i den version som 
 lægges på nettet da det desværre ikke altid lykkes af få noteret deltagerne. 
 Det er dog således at der kun afholdes bestyrelsesmøder hvis der er mindst 3 
 bestyrelsesmedlemmer tilstede således vi er beslutningsdygtige. 
 Aftalt at Jan svarer på henvendelsen. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Nye vedtægter: Bestyrelsen debatterede de 2 forslag til nye vedtægter, der var hurtig enighed 
 om at forslaget hvor TAB afdelingerne afgiver deres flertal ikke har vores støtte. 
 Forslaget hvor TAB afdelingerne beholder flertallet kan vi heller ikke støtte da der er noteret 
 en afdeling som har 0 stemmer og at flere afdelinger har komma i stemmeantal (feks. xx,2) 
 Vi er af den holdning at er man medlem af en forening har man minimum en stemme og man 
 kan kun have hele stemmer. 
 Bestyrelsen besluttede at vi holder os til de nyværende vedtægter. 

 Udlicitering af snerydning i grundejerforeningen: Jan oplyste at det efter hans opfattelse IKKE 
 var vedtaget at udlicitere snerydningen, det fremgår heller ikke af referatet at en udlicitering 
 er besluttet, Jan oplyste at han efter mail med referat fra et månedsmøde har skrevet rundt og 
 gjort opmærksom på at han ikke mener at formand og næstformand har hjemmel til at 
 underskrive en kontrakt på snerydning, når det ikke tydeligt står i referatet. 
 Jan tager dette op på næste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen mandag d.30.10.17. 
 
   
 
 
 
 



5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Møde/ Formandsmøde 25.09.17 - Henrik, Michael & Jan orienterede om forløbet af 
 formandsmødet, hvor flere afdelinger ikke lagde finger imellem i kritikken af DAB  
 , der blev også uddelt ros til den daglige kontakt 
 Hvad fremtiden i samarbejdet så bringer må tiden vise, men vi kan håbe på det bliver bedre. 
 Michael oplyste at overtiden for Vesterby er ca. 400 timer for 3 mand, primære optjent i 
 vintersæsonen, dette mener bestyrelsen ikke er meget. 
 DAB snakker meget om effektiv drift og det blev aftalt at vi i Vesterby ønsker at få oplyst hvor 
 vi ligger i forhold til benchmark. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Låger VBA: De låger som var rigtigt er monteret og vi har fået oplyst at de fejlhæftede låger er 
 blevet ændret og skulle være på vej, dog er der ikke oplyst leverings dato. 

 Legepladser: Alle nye legeredskaber er monteret og der er udarbejdet en tilstandsrapport og 
 vores legepladser er i generel fin stand. 

 Rensning af tagrender: Michael oplyste at det andet tilbud på rensning af vores tagrender 
 lyder på 197.500,-kr. inc moms, bestyrelsen besluttede at vi tager det først indhentet tilbud. 

 Maling af skure: Arbejdet er afsluttet og responsen fra beboerne er positiv. 

 Oliering af rørkasser: Arbejdet er sat i gang og bliver udført som vejret tillader det. 

 Mursten i toilet: Michael oplyste at det er muligt ved henvendelse på ejendomskontoret at få 
 lagt en mursten i cisternen og derved spare ca. 1 liter vand ved hvert skyl. 

 LED lamper til skurene i tæt/ lav er købt hjem g bliver skiftet løbende. 

 Køkkener: Michael oplyste han har modtaget forslag til flytte køkkener fra Vordingborg 
 køkkenet, der er også modtaget et forslag til køkkener i hovedparten af vores studieboliger og 
 bestyrelsen var enige om at tilbyde denne løsning når der er ansøgninger om at benytte 
 køkkenordningen. 

 Kommunalt påbud: Michael oplyste at Vesterby fra kommunen har modtaget påtale om 
 udbedring af skimmelsvamp i en bolig, der er udarbejdet en skimmel rapport som  danner 
 baggrund for hvad der skal ske i forbindelse med udbedringen. 
 Til trods for 5 henvendelser fra kommunen har DAB kun svaret på den sidste og da det 
 svar var ikke fyldestgørende (et par linjer), derfor er kommunen skredet til et påbud. 
 Bestyrelsen finder dette aldeles uacceptabelt da det er DAB's opgave at varetage vores 
 interesser overfor bla. kommunen, som vi i øvrigt betaler for i dyre domme. 
 Vi er også af den opfattelse at hvis kommunen var blevet oplyst at der havde været 5 forgæves 
 forsøg på at startet arbejdet med at udbedre skimmelsvampen havde vi ikke fået et påbud, i 
 stedet har det været nødvendigt at skride til 6 ugers, 14 dags & 3 dags varsler for at komme 
 ind i boligen og starte arbejdet. 

 Affald fra andelene: Michael har endnu ikke haft mulighed for at udarbejde et skriv. 
 
  7)  Forslag/ Debat 
 Henrik oplyste at andelene har opsat skilte hvor der står at man ikke må parkere på pladserne 
 som ligger parallelt med Syrenhegnet, Jan oplyste at det tidligere er undersøgt hvilke regler 
 der gælder og der var resultatet at disse pladser er for alle! de pladser som ligger "inde i" 
 andelene er kun for beboerne i andelene og deres gæster!! 
 



  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.01.11 17.  
 
  9) E.V.T. 
  


