
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.02.05.18. 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat fra 04.04.18. - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  

 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Afventer rådgiver 

 Frugttræer: Prisen pr. træ er  3500,- kr. plantet hvis vi kan vente til efteråret, leverandør 
 anbefaler at vi ikke planter pæretræer, det blev besluttet at vi bestiller 5 stk. æbletræer a 3m 
 som plantes i oktober. 

 Boilerrum: Det blev besluttet at ordren går til Neubert da de er ca. 10.000,- kr. billigere men 
 også fordi det er dem som der normalt udføre vvs arbejde i Vesterby og vi derfor er bekendt 
 med kvaliteten af deres arbejde. 

 Torv: Der var enighed om at hullet skal fyldes således at torvet bliver plant, der var også et 
 ønske om at der stadig er en afgrænsning mod busvejen med feks. som nu et hævet bed. 
 Derudover ønsker vi der skal ske en udredning af eventuelle økonomiske konsekvenser, øget 
 areal og vedligeholdelse m.m. 
 Bestyrelsen har ikke truffet en endelig beslutning omkring overdragelse af torvet, beslutningen 
 er alene et udtryk for vores ønsker, vi tager først en beslutning når der foreligger et forslag til 
 overdragelse fra grundejerforeningen Torstorp. 

 Beboerfest planlægning: Michael har undersøgt omkring musik The Ronkedoors, de skal have 
 8000,- for 5 timers live underholdning (Usikkert om det er med moms), Michael havde en cd 
 med så vi kan få et indtryk af hvad vi kan forvente, aftalt at Jan lytter den igennem og siger go 
 eller no go. 
 Det blev endvidere besluttet at vi som sidst tilbyder at folk kan grille medbragt kød, Jan 
 kontakter Hvalsø for tilbud. 

 Dør sagen Ideal Combi: Afventer test på teknologisk. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Indkøb af nyt materiel (49.000,- + 24.500,- + moms): Der er behov for at indkøbe nyt 
 græsslånings materiel da det nuværende ikke kan mere. 
 Det blev besluttet at indkøbe de foreslået maskiner. 

 Forslag om ændring af regnskabsperiode på varme: Jan orienterede om at DAB har foreslået at 
 vi ændre vores afregnings periode for varmen så den følger afregnings perioden for vand, 
 dette for vi kan spare penge til udarbejdelsen af 2 forbrugs regnskaber. 
 Dette vil betyde en engangsudgift i omegnen af 70.000,- kr., Jan indstiller til at vi ikke ændre 
 afregningsperiode da der ikke er længe til at vores nuværende aftale med Brunata udløber og 
 der skal laves en ny aftale hvor vi så kan ændre afregningsperioden. 
 Der var opbakning til Jan's forslag 

  

 Ønske om leje af fælleshus: Jacob fra en af ejerforeningerne har et ønske om at leje et 
 fælleshus, hvilket kræver en dispensation fra bestyrelsen da det normalt kun er beboere i  
 TAB Vesterby som kan leje vores fælleshuse. 
 Der var enighed om ikke at give dispensation til leje af fælleshuse. 



 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 

 Intet nyt 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 

 TAB temaaften i Nørreby, Villy, Lars, Henrik og Michael deltager. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Skimmel sag: Der er ikke registeret øget fugt efter lejer er fraflyttet og sagen afsluttes snarrest, 
 der flytter ny lejer ind d.15.05.18. 

 Tagrende rensning: de er stort set færdige, de mangler bla. at udfærdige dokumentation. 

 Maling af opgange forventes startet d.14.05.18. 

 Hovedrengøring af 22 opgange 46.000,- kr. + moms - besluttet at sige ok til tilbuddet. 
 
  7)  Forslag/ Debat 

 Parkeringsproblemer omkring andelene langs Syrenhegnet, Jan tjekker op på tidligere 
 modtaget materiale og kontakter evt. kommunen omkring hvilke regler som er gældende. 
 Jan har stadig kun hørt tilbage fra den ene af afdelingerne. 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.30.05.18. kl.15.30 
 
  9) E.V.T. 
 


