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Bestyrelsens beretning for 2017. 

Først & fremmest ønskes alle beboere i Vesterby et godt nytår. 

Rør projekt: I forbindelse med 1 års gennemgangen i 2016 har bestyrelsen vedholdende rykket DAB for status, ikke 

mindst efter et udvalg af beboere havde besøg af rådgiver i 2017. 

Desværre har det været svært at trænge igennem hos DAB for at få en afklaring og en tilbagemelding til beboerne. 

Bestyrelsen vil til stadighed kæmpe for en afklaring. 

Vinduer: Gennem hele 2017 har bestyrelsen vedholdende rykket DAB for en afklaring på de problemer som er 

indberettet til leverandøren af vores vinduer & døre. 

Desværre har det også her været svært at trænge igennem hos DAB og til tider har det virket som om de håbede 

problemet ville forsvinde af sig selv. 

Det seneste som er sket i DAB er at der er kommet en ny driftschef på opgaven, det er bestyrelsens håb at det kan give 

skred i sagen, vi vil til stadighed forfølge den ikke mindst set i lyset af vi står foran en 5 års gennemgang. 

Rådgiver undersøgelse badordning: Bestyrelsen har anmodet DAB om at igangsætte denne undersøgelse, desværre er 

der heller ikke i denne sag sket så meget som vi havde håbet, dette forfølges også af bestyrelsen til der er en afklaring. 

Direktør møde: I forbindelse med rør og vindues sagerne, hvor DAB har fejldisponeret i forbindelse med en orlov, 

stillede bestyrelsen et forslag på TAB's repræsentantskabsmøde som affødte en del debat og ikke mindste løftet 

øjenbryn i toppen af DAB. 

Det mundede ud i at formanden havde et møde med den adm. direktør i DAB, hvor vores udfordringer blev fremlagt, 

der blev udtrykt forståelse for at sagerne skal afklares snarrest, nu er det så bare at være vedholdende for en afklaring. 

Udskiftning af eternit: Udskiftningen af eternit er afsluttet og efterfølgende blev alle skurene malet og der er kommet 

nye led lamper op som giver meget mere lys end de gamle og så bruger de mindre strøm. 

Manglende strøm: Det lykkedes i 2017 at få genetableret strømmen i de skure hvor den i mange år har manglet, det 

skete ikke uden nedgravning af nye kabler, det skyldes at der var mange samlinger i jorden og det derfor var en 

udfordring at finde de fejl der var årsag til den manglende strøm. 

Opgange i etage: Bestyrelsen har igangsat udskiftningen af lyset i vores opgange, de nye lamper er LED lamper med 

indbygget følere der gør det muligt at have en lavere lys niveau når der ikke er nogle på opgangen og et kraftigere når 

der er bevægelse i opgangen. Arbejdet udføres løbende til vi er i mål. 

Der er i gang sat en maling af vores opgange, da det er en større opgave vil der blive malet et antal opgange om året 

indtil alle er færdige. 

Låger ved cykelskure: I forbindelse med sidste afdelingsmøde blev det besluttet at opsætte låger ved cykelrummene i 

Vesterby Alle, efter mange udfordringer bla. leveringsproblemer og forkert udførte låger lykkedes det endeligt at få de 

sidste monteret og advisere beboerne om at de ved henvendelse på ejendomskontoret kan få udleveret nøgle til det 

cykel rum nærmest deres opgang, det er så om at huske at låse når cykelrummet forlades. 

Økonomi: På sidste års afdelingsmøde blev det oplyst at vi snart var færdige med at tilbagebetale de oprindelige 

indexlån, i regnskabet som ligger på hjemmesiden kan man se at der ved afslutningen af regnskabsåret stadig var en 

mindre restgæld, efterfølgende har bestyrelsen fået oplyst at dette rest beløb nu også er betalt således at vi er helt 

færdige med de oprindelige indexlån. 

Det skal i den forbindelse siges at huslejen ikke bliver sat ned når nu lånene er betalt ud, den ydelse vi tidligere betalte 

på lånene skal i stedet indbetales til TAB og Landsbyggefonden som så bruger dem til at støtte projekter andre steder, 

feks i forbindelse med udskiftning af vinduer og vandrør som vi har haft glæde af. 


