
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.04.04.18. 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 07.03.18. 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Afventer tilbagemelding fra rådgiver 

 Frugttræer: Der var enighed om at indkøbe og plante 3 æbletræer & 2 pæretræer med en 
 højde på ca. 3½ m, Michael indhenter priser til næste møde. 

 Boilerrum: Der er kommet tilbud fra Neubert og Andersen & Heegaard, begge er indenfor 
 afsat ramme, Andersen & Heegaard er ca 15.000-kr dyrer, træffer endelig beslutning på næste 
 bestyrelsesmøde 

 Parkering andelene: Jan oplyste at han har skrevet til Birkebakken 1 & 2 men kun fået svar 
 tilbage fra den ene og de vil informere deres beboere. 

 Torv: Bestyrelsen drøftede hvad der kunne være en forudsætning for at TAB Vesterby kunne 
 overtage torvet, det som bla blev nævnt var ønsket om en opfyldning af hullet således der var 
 et plant torv hvor det er muligt at afholde aktiviteter. 
 Enighed om at vi tænker yderlige til næste møde. 

 Beboerfest 15.09.18: Aftalt at Jan kontakter Hvalsø for priser med samme indhold som ved 
 sidste fest og han prøver at kontakte musikken fra sidst. 
 Michael nævnte musikere som spiller på torvet i Taastrup, han undersøger muligheden for de 
 kan komme og spille og en pris. 

 Hoveddøre: Michael oplyste at der er udpeget 2 døre til undersøgelse på teknologisk. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 DAB Temaaften, personale: Jan informerede omkring forestående temaaften og om der 
 kommer ny økonomi konsulent 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Tagrende rensning: Michael oplyste at det kun er Rosenhegnet som mangler og det vil blive 
 udført snarrest. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7)  Forslag/ Debat 
 Manglende gadelys: Helle spurgte til om der var noget vi eller DAB kunne gøre overfor Ørsted/ 
 Radius omkring deres manglende vilje og service i forbindelse med manglende gadebelysning. 
 Efter en snak frem og tilbage var konklusionen desværre den at Ørsted/ Radius selv beslutter 
 hvornår det er alvorligt nok at sende teknikker ud udenfor normaltid. 
 Videoovervågning: Der opleves problemer omkring at der stilles affald ved materielgården 
 uden for åbningstiden, det er desværre ikke kun storskrald men også husholdningsaffald. 
 Det blev aftale at Michael indhenter tilbud fra samme firma som grundejerforeningen Torstorp 
 netop har bestilt hos og at vi så drøfter det på næste bestyrelsesmøde. 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.02.05.18. kl.15.30 
 
  9) E.V.T. 
 


