
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.01.11.17 
 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra 04.10.17. - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Afventer DAB  

 Forventningsmøde med DAB: Afventer svar fra DAB  

 Køkkener: Der er givet ok til 16 køkkener i pulje 2 så der er stadig plads til flere. 

 Budget seminar tidspunkt: Enighed fra dem som deltager at kl.17.00 er passende. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Beboerhenvendelse: Der er kommet en henvendelse omkring at vores skralde containere 
 fredag d.27.10.17 ikke var kørt ind efter tømning. 
 Michael oplyste at det var aftalt med skralde folkene at de skulle sætte dem ind, dette skete 
 ikke og efter henvendelse blev containerne sat ind hurtigst muligt. 
 Jan forelagde et forslag til svar på mødet, dette blev med en mindre ændring vedtaget og 
 aftalt at Jan svare beboeren. 

 Parkering: Jan orienterede om at der i en af vores nabo byer muligvis kommer et forslag 
 omkring p vagter på deres afdelingsmødet. 
 Bestyrelsen var enige om at det ikke er noget vi ønsker i Vesterby, primært fordi vi mener 
 det vil genere beboerne unødigt, samtidigt vil vi også skulle anlægge flere p-pladser og disse 
 kan nødvendigvis ikke anlægges der hvor folk ønsker at parkere & det er også en anselig udgift. 

 Regnskab: Bestyrelsen gennemgik regnskabet inden godkendelsen, Jan havde på forhånd 
 udvalgt konto 408 hvoraf det fremgår at vi kun har 2 af de oprindelige lån tilbage, der er også 
 anført et lån vi ikke afdrager på, dette hører Jan Rikke omkring.  

 Bestyrelsen godkendte regnskabet, Jan orientere DAB  

 Budget: Bestyrelsen gennemgik det tilsendte budget forslag og tog det til efterretning. 

 Snerydning: Set i lyset af at grundejerforeningen Torstorp har valgt at udlicitere snerydningen 
 og at andre byer undersøger muligheden for at gøre det samme, ønskede Jan at bestyrelsen 
 drøftede hvorvidt det er noget vi ønsker i Vesterby. 
 Der er i bestyrelsen enighed om at snerydningen holdes i eget regi så længe der ikke er et 
 ønske om ændringer fra vores ejendomsfunktionærer, bestyrelsen er også af den opfattelse at 
 snerydningen klares bedst af folk som er kendt i området. 

 Motionsklub kontrakt: Jan spurgte om der var indvendinger mod at få udarbejdet ny kontrakt, 
 som tidligere aftalt indeholdende ændret åbningstid 05.00 til 23.00 samt en pristalsregulering 
 af huslejen, dette var der opbakning til og det er aftalt at Jan tager kontakt til DAB  

 NØVS: Jan orienterede om de seneste 2 møder hvor der blev snakket om følgende -  
 Parkering fælles holdning? - Det er svært at have fælles holdning da problemerne omkring 
 dette er forskelligt fra by til by og ved anlæg af ekstra pladser er det en internt by opgave. 
 Fælles julefrokost: Der afholdes en i løbet af januar, mere når dato foreligger. 
 Fælles arrangementer: Det er svært finde fælles fodslag omkring dette da de 4 byer hver i sær 
 står med forskellige udfordringer/ ønsker. 



 Samarbejde afdelingerne imellem: Jan oplyste at hvis der er tale om egentlig samdrift er 
 Vesterby ikke med, men samarbejde i det daglige støtter vi op omkring, dette holdning fik Jan 
 bestyrelsens opbakning til. Generelt var der enighed blandt d 4 byer at egentlig samdrift er vi 
 ikke tilhænger af. 

 TAB Repræsentantskabsmøde Mandag d.20.11.17. kl.19.30: Fra Vesterby er Helle, Villy og Jan 
 stemmebærer, Henrik deltager da han er valgt til selskabsbestyrelsen. 
 I lyset af de udfordringer som pt. er i samarbejdet med DAB er bestyrelsen tidligere enedes om 
 at stille forslag til en undersøgelse af hvilke muligheder som er på markedet for 
 administratorer, Jan havde et forslag med på mødet, med en enkelt ændring blev det vedtaget 
 at fremsætte dette. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Snerydning: Jan oplyste at tidligere Formand og Næstformand i samarbejde med DAB har 
 accepterede tilbuddet omkring udlicitering af snerydningen. 
 På seneste bestyrelsesmøde gjorde Jan opmærksom på at efter hans mening var denne 
 kontrakt indgået ulovligt, da tilbud og kontrakt ikke har været forelagt grundejerforeningens 
 bestyrelse for godkendelse, dette bakkede andre op omkring. 
 Desværre er det sådan at kontrakten er underskrevet og det kan blive bekosteligt at komme 
 ud af denne, samtidig garanterede grundejerforeningens tidligere næstformand at udgiften 
 ikke ville blive større end det 150.000,-kr som kontrakten lyder på. 
 Jan bad om at få kontrakten tilsendt for kontrol af om dette er korrekt. 

 Nye vedtægter: Jan orienterede om at årsagen til der er en forening som står til at få nul  
 stemmer skyldes at den pågældende forening kun består af et fælleshus som er ejet i 
 fællesskab af 3 foreninger. På baggrunde af dette enedes man om at stemme nej til forslag 1 
 hvor stemmeflertal mistes og ja til forslag 2 hvor stemmeflertal bibeholdes. 

 Formands valg: Jan orienterede om at forslået kandidat har takket nej og at der derfor skal 
 findes en anden kandidat som de 4 TAB afdelinger kan samles om. 
 Jan oplyste at han er blevet opfordret til at stille op til posten og i den forbindelse ønskede han 
 at høre om der i egen bestyrelse er opbakning til at gå efter denne post, der var bred 
 opbakning hvis Jan mener han har tiden til det. 
 Jan oplyste at Henrik deltager på generalforsamlingen og er interesseret i at blive valgt til 
 bestyrelsen hvis Jan vælges til formand. 

 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt, afventer repræsentantskabsmøde 20.11.17. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Låger VBA: Levering af de sidste låger er lovet til uge 47 og de monteres snarest efter ankomst. 

 Rensning af tagrender: Michael oplyste at man benytter sig af tilbuddet fra tagrendetrolden på 
 95.000,- kr. + moms da det andet tilbud var mere end 50.000,- kr. dyrere, der er lagt  
 120.000,- kr. til side i langtidsbudgettet til dette. 

 Oliering af rørkasser: Arbejdet er afsluttet. 

 Pengene til opsætning af LED lamper i opgangene er fundet og arbejdet sættes i gang snarrest. 

  



 Skimmel sag: Michael oplyste at arbejdet kører på 3. uge og det forløber næsten 
 planmæssigt, der har desværre været en tendens til at beboeren slukker for det udstyr som 
 skal trække fugten ud af væggen, det er aftalt at der kan slukkes om natten men det sker 
 desværre oftere, hvilket kan ses på den tæller som registrere hvor meget udstyret kører, dette 
 er forelagt beboeren og det er indskærpet at de skal lade udstyret køre som aftalt. 
 Problemet omkring øget slukning af udstyr betyder at arbejdet tager længere tid end planlagt. 
 I forbindelse med opstarten af udbedringen skulle DAB skrive referat af opstartsmødet 
 d.11.10.17. som skulle udleveres til den berørte beboer, dette referat kom først efter 14 dage, 
 behæftet med forkert dato. 
 Bestyrelsen er af den holdning at 14 dage er for lang tid for udarbejdelsen af dette referat og 
 finder også dette aldeles uacceptabelt og særdeles pinligt. 

 E-Syn: Michael oplyser at der d.21.11.17 er afsluttende møde efter opstarten af dette, her skal 
 bla. gennemgås de erfaringer der har været efter indførslen. 

 Flytninger: Michael oplyste at der har været få fra/ til flytninger. 

 LED tæt/ lav: Arbejdet med at udskifte lamperne i skurene i tæt/ lav starter i indeværende uge. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.06.12 17.  
 
  9) E.V.T. 
  


