
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.07.02.18. 
 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 06.12.17. - Referat godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Jan oplyste at der er fundet en rådgiver og at vi afventer 
 han kontakter Michael. 

 Forventningsmøde med DAB: Jan informerede omkring det notat som var udarbejdet efter 
 mødet med DAB 

 Opfølgning afdelingsmøde:  

 Køkken pulje 2: Vedtaget på afd. mødet og puljen er implementeret 

 Hoveddøre: Afventer tilbagemelding efter besigtigelse 30 januar 

 Rør: Jan orienterede om at der er modtaget dokument fra rådgiver med information  
 omkring de besigtigelser der har været i udvalgte boliger, der var enighed om at Michael  
 informere de berørte beboere og vi gemmer dokumentet for fremtidige henvendelser. 
 Der blev spurgt ind til tiden for det varme vand, Jan oplyste at de boliger hvor   
 aftapningsstedet er i modsatte side af rørføringen tager det lidt længere tid for det varme  
 vand  at nå frem, Jan har testet i egen bolig tidligt om morgenen hvor der ikke har være brugt  
 vand i løbet af natten, resultatet er at det tager ca. 45 sekunder at opnå ca. 50⁰ og der bruges  
 ca. 4 liter vand, dette er forelagt vore VVS'er og det vurderes at være tilfredsstillende. 
 Hvis der skal være hurtigere adgang til varmt vand skal der enten trækkes rør i modsatte side  
 af bygningen, eller der skal etableres cirkulation på tværs af bygningerne. 
 Da problematikken kun er i tæt/ lav valgte de fremmødte at acceptere situationen da det vil 
 være bekosteligt at trække yderlige rør, med en mulig større huslejestigning til følge. 

 Dørlåse/ hoveddøre etage: Michael undersøger med tømreren. 

 Postkasser: De nye postkasser bliver af modellen MEFA 900 og udskiftningen påbegyndes i  
 slutningen af august, der var enighed om at skifte til en sort udgave. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 Beboerhenvendelse omkring anlæggelse af fliser/ sti: Der var enighed om at vi ikke 
 anlægger stier hvor beboere skyder genvej udenfor anlagte stier. 
 Der var tilslutning til at Jan skriver et svar til beboeren.  
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 

 Intet nyt, første bestyrelsesmøde 28 februar 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 

 Intet nyt 

   

 



6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Boilerrum: Udover tilbuddet fra vores normale VVS'er skal vi have mindst et andet tilbud, det 
 blev aftalt at vi til næste bestyrelsesmøde tænker over hvem vi ønsker tilbud fra. 

 Lys i opgangene: Der er pt. skiftet lamper i 4 opgange og arbejdet fortsætter. 

 Flytninger: Der har kun været 2 fraflytninger. 

 Flyttekøkkener: Første flytte køkken er bestilt. 

  
  7) Forslag/ Debat 

 Beboerfest: Datoen er sat til Lørdag d.08.09.18., aftalt at vi tænker over forslag til musik m.m. 
 til næste bestyrelsesmøde. 

 Formands PC: Jan foreslog at der indkøbes en bærbar PC til brug for formanden, dette for at al 
 information er tilgængelig for de kommende formænd/ bestyrelser. 
 Der var enighed om at der kan indkøbes for op til 10.000,- kr. og at Jan indkøber udstyr. 

 Plantning af frugttræer: Villy spurgte til muligheden for at plante frugttræer, det blev aftalt at 
 Michael tænker over mulige placeringer og at beslutningen tages på næste bestyrelsesmøde. 

 Boldbane: Lars spurgte til belægningen på vores boldbane, Michael oplyste at han afventer at 
 en af de andre byer skal have lavet asfaltarbejde så vi kan få asfalten billigere. 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 

 07.03.18. kl.15.30 
 
  9) E.V.T. 

 Bænke rundt i området: Dette er et spørgsmål for grundejerforeningen og Jan vender det med 
 Lars og tager det om nødvendigt op på et bestyrelsesmøde.  


