
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.06.12.17. 
 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referat fra 01.11.17. - Godkendt 
 

  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Afventer DAB  

 Forventningsmøde med DAB: 9 januar kl.18.00 - Flyttet til 10 januar kl.16 

 Ny køkkenpulje: Jan orienterede om at hvis vi "nøjes" med at forhøje  den nuværende pulje 2 
 skal kommunen blot orienteres og ikke godkende, de fremmødte tiltrådte at vi stiller 
 forslag om en forhøjelse af nuværende ordning på 1 mil. 

 Vinduer og døre: Der er endelig kommet en form for hul igennem omkring ideal combi, der er 
 aftalt besigtigelse af et antal hoveddøre 20 & 21 december, dog forsøges det at flytte dette til 
 januar for ikke at forstyrre beboerne så tæt på jul - Afventer igen DAB. 

 Rør: Afventer notat fra møde med rådgiver. 

 Motionsklub: Jan orienterede om indholdet af den nye kontrakt og vi havde en drøftelse af 
 hvor meget varme der bliver brugt i klubben, dette fordi varmen er med i huslejen og fordi 
 vinduerne ofte er åbne her i den kolde tid. 
 Aftalt at der følges op på dette og vi så tager den derfra, Jan sørger for at indhente 
 underskrifter og sende kontrakten til DAB. 
 Efter mødet blev en fejl i teksten vedr. tidsrummet for hvornår lys skal være slukket og vinduer 
 lukket opdaget, stod stadig med tidsrummet 22.00 til 06.00, dette er rettet så det stemmer 
 overens med den tilladte åbningstid, kontrakten efterfølgende underskrevet. 
 

  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 Møde med Niels Olsen DAB: Jan orienterede om mødet bla. at han har følelsen af at være 
 blevet hørt og et stille håb om at der nu sker noget så vi kan komme videre. 

 Budgetseminar: Henrik, Michael & Jan orienterede om at det i budgettet er afsat 500.000,- til 
 nye beholdere i de 3 boilerrum, samt 70.000,- til fest i 2018. 
 Vores økonomi er rigtig fin og ved årets udgang vil vi være færdige med at betale på de 
 oprindelige index lån, hvilket betyder huslejen er nemmere at holde i ro. 
 Huslejen sættes ikke ned da det der er betalt i afdrag skal betales til TAB og landsbyggefonden. 
 

  4) Information fra Grundejerforeningen (Henrik/ Jan S.P) 

 Generalforsamling: Henrik & Jan orienterede om forløbet af afstemningerne omkring nye 
 vedtægter, forslaget hvor TAB afdelingerne har flertal blev vedtaget. 
 Det lykkedes at få Jan valgt til formand for grundejerforeningen Torstorp og Henrik valgt til 
 bestyrelsen, så TAB Vesterby er stærkt repræsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 



  5) Information fra TAB (Henrik O) 

 TAB Repræsentantskabsmøde: Henrik, Helle, Michael & Jan orienterede om forløbet af mødet 
 bla. at på baggrund af vores forslag så lykkedes det at få en god debat omkring samarbejdet 
 med DAB og at debatten mundede ud i at der blev stillet et ændringsforslag om at der skal 
 være afklaring på alle udeståender som er i mellem TAB afdelingerne og DAB inden næste års 
 repræsentantskabsmøde, med en status på formandsmødet i maj. 
 På baggrund af ændringsforslaget valgte Henrik, Helle & Jan på rep. mødet at trække vores 
 forslag, denne beslutning bakkede Lars efterfølgende op om, der var enighed om at hvis ikke 
 der sker fremskridt så genfremsættes forslaget. 
 

  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Maling af opgange: VBA 12 & 14 er malet og det har pyntet, arbejdet med maling af 
 de resterende opgange fortsætter jvf. tidligere vedtagne plan. 

 Lamper i VBA: Der er monteret nye LED lamper i VBA 14, disse har dog vist sig at være lidt 
 drilske at justere/ programmere så yderlig montering sker når de første er justeret. 

 E-Syn: Der er ikke mange fraflytninger så det er begrænset hvor store erfaringer vi har, dog har 
 det vist sig at der er et par af håndværkerne som ikke helt overholder hvad der er aftalt og 
 dem vil DAB holde møde med for at få højnet kvaliteten af deres arbejder. 
 Der er snart afsluttende møde i TAB regi omkring e-syn hvor ønsker til ændringer vendes. 

 Rensning af tagrender: Firma vi havde fået tilbud fra er gået konkurs, afventer nyt tilbud. 

 Låger VBA: Michael orienterede om at de sidste låger skulle være på trapperne og de 
 bliver monteret snarest efter modtagelsen. 
 (Låger er monteret og berørte beboere har fået info om at hente nøgler) 
  

  7) Forslag/ Debat 

 Nye postkasser: Jan foreslog at vi i lyset af afdelingens gode økonomiske situation udskifter 
 alle postkasser til nye der er bedre til at holde vandet ude, af hensyn til ensartetheden mente 
 Jan at det er vigtigt at det er alle postkasser der skiftes også dem som sidder inde i opgangene. 
 Efter en kort drøftelse var der enighed om at fremsætte forslag på afdelingsmødet. 
 

  8) Næste bestyrelses møde. 
 Mandag d.08.01.18. kl.18.00 i bestyrelseslokalet - Omhandlende mødet med DAB d.10.01.18. 
 Tirsdag d.16.01.18. kl.17.00 i bestyrelseslokalet - Formøde inde afdelingsmødet. 
 

  9) E.V.T. 
  
 


