
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.07.02.18. 
 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 07.02.18. - Referat godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Michael har haft møde med rådgiver og han vender tilbage 
 med et oplæg i løbet af april. 

 Beboerfest: Datoen ændret til lørdag d.15.09.18. 

 Frugttræer: Michael foreslog at plante i nogle af vores grusarealer, Michael undersøger priser 
 til næste møde. 

 Boilerrum: I forbindelse med ombygningen foreslog Jan at vi måske skulle kigge på løsninger 
 som kunne mindske indholdet af kalk i vandet, Michael har kontaktet HTK omkring dette og 
 fået oplyst at måden hvorpå man mindsker indholdet af kalk er ved at iblande div. kemikalier 
 som så fjernes igen ved brug af andre kemikalier, dette mente bestyrelsen ikke virkede som en 
 sikker metode og da man samtidig ikke ved hvilken indvirkning vandet har på vores rør 
 besluttede bestyrelsen at droppe ideen. 
 Energi chefen i DAB har gennemgået det tilbud vi allerede har modtaget og med et par små 
 justeringer (andre pumper m.m.) har han nikket ok til indholdet. 
 Bestyrelsen besluttede at indhente yderlige 2 tilbud fra Wicotec Kirkebjerg A/S. og 
 Andersen & Heegaard a/s (Dem som stod for rørprojektet)  
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 Dør sagen Ideal Combi: Ideal Combi har meddelt at der ikke er mere at komme efter, dette er 
 bestyrelsen enige om at vi ikke kan acceptere og Jan oplyste at DAB forfølger sagen og at der 
 via TAB er afsat midler til en undersøgelse af dørene via Teknologisk Institut 

 TAB Temaaften 12 april: Henrik, Lars og Michael deltager. 

 Beboerhenvendelse Yousee: Der er kommet en henvendelse omkring det nye pakkevalg hvor 
 Yousee har ændret konceptet således at det nu er muligt at få streamnings tjenester med og at 
 kanal ændringer slår igennem med det samme, beboeren mente vi skulle gøre noget aktivt for 
 at få denne mulighed i vores net. 
 Jan oplyste at han allerede har svaret på henvendelsen og informeret om at vores anlæg 
 allerede er lavet til bla. det beskrevne og at det eneste vi som afdeling har ansvaret for er 
 grundpakken som opkræves via huslejen, alle andre aftaler er mellem Yousee og de enkelte 
 beboere. 

 BL Seminar - Ledig plads via Nørreby: Ingen har mulighed for at deltage. 

 DAB repræsentantskabsmøde 23 maj: Alle i bestyrelsen har mulighed for at tilmelde sig. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Henrik O, Jan S.P) 

 Overdragelse af torvet: Det er besluttet at de byer hvor grundejerforeningen ejer torvene skal 
 komme med en tilbagemelding om hvad der skal til for at en overdragelse kan komme på tale. 
 Umiddelbart kunne et af ønskerne fra Vesterby være en opfyldning af hullet således vi får et 
 plant torv som bedre kan benyttet til aktiviteter, aftalt at vi tænker over dette. 



 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Orientering omkring ny databehandler aftale og at TAB har afsat midler til en undersøgelse af 
 vores døre via teknologisk institut. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Opgangs lys: Der er pt. skiftet lamper i ca. halvdelen af opgangende og arbejdet fortsætter. 

 Tagrender: Michael oplyste at Tagrendetrolden er startet op igen og at de vedstår tidligere 
 tilbud og han derfor har aftalt at de kommer ud og renser vores tagrender. 
 De har tilbudt en servicekontrakt hvor der er penge at spare for os og vi får så renset tagrender 
 hvert andet eller tredje år, vi afventer og evaluere arbejdet og tager herefter stilling. 

 Smøring/ justering af vinduer: Der bliver foretaget gennemgang af vinduer og døre omkring 
 august/ september, dette er som tidligere år. 

 Boldbane: Michael oplyste at når der skal udføres asfalt arbejder i en af de andre byer vil der 
 komme nyt lag på vores boldbane, denne fremgangsmåde er valgt for at spare penge. 

 Der er indkøbt nye gryder og knive til de 3 fælleshuse, som bestyrelsen tidligere har godkendt. 

 Det første flyttekøkken er ved at blive monteret. 
 
  7) Forslag/ Debat 

 Spørgsmål omkring centraludsugningen i etage: Der blev spurgt til hvor ofte disse tjekkes 
 for korrekt funktion/ drift, Michael oplyste at de gennemgås hvert andet år. 
 Der blev spurgt ind til om rørføringen gennemgås for utætheder, hvilket ikke umiddelbart sker, 
 men hvis der er mistanke om utætheder bør man henvende sig på ejendomskontoret. 

 Ønske om træfældning langs Syrenhegnet mod andelene: Træerne har fået en størrelse som 
 gør at de tager megen sol i de tilstødende haver. 
 Aftalt at Jan udarbejder et forslag som kan sendes til grundejerforeningen. 

 Parkering: Der opleves at beboerne i andelsboligerne langs Syrenhegnet (Birkebakken 1 & 2) 
 siger at deres gæster skal parkere på vores pladser, der var enighed i bestyrelsen at gæster bør 
 parkere der hvor de er på besøg. 
 Aftalt at Jan skriver til de 2 afdelinger omkring problemet og med forslag om et møde. 

 
  8) Næste bestyrelses møde. 

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


