
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.04.07.18. 
 
 

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

 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Rådgiver har kigget på flere typer af badeværelser og 
 vender tilbage med oplæg til bestyrelsen i løbet af august. 

 Torv: Ikke mere at tilføje udover ønske om plant torv og undersøgelse af konsekvenserne ved 
 en overdragelse. 

 Beboerfest planlægning: Jan fremlagde tilbud fra Hvalsø som indeholer de samme ting som 
 ved jubilæumsfesten, til buddet blev godkendt med enkelt ændring - ingen betonklodser. 
 Jan foreslog at vi brugte samme skabelon til indbydelsen som sidst, dette blev accepteret og 
 Jan udarbejder forslag som rundsendes for godkendelse. 

 Enighed om at vi bruger samme koncept med drikke billetter som sidst og at vi denne gang 
 giver mulighed for at man kan købe på ejendomskontoret inden festen. 
 Jan sørger for at købe karton og printe. 

 Dør sagen Ideal Combi: Jan orienterede om den modtagne rapport, som for Vesterby ikke giver 
 noget entydigt svar, dørene i de 4 byer er ikke fra samme sending og derfor kan der ikke køres 
 en samlet sag, vi afventer DAB omkring vores muligheder. 

 Opsætning af overvågning ved materielgård: Michael har modtaget tilbud på samlet 
 opsætning af bla. et højopløsligt kamera på 11.509,-kr ex moms. 
 Der var på mødet stemning for at sige ja, men da der ikke var nok bestyrelsesmedlemmer 
 tilstede sender Jan det ud til godkendelse via . mail. 

 5 års gennemgang vinduer: Gennemgangen er næsten afsluttet, afventer rapport. 

 Boiler rum: Forventet opstart midt august, beboerne informeres efterhånden som de bliver 
 berørt (Ikke aktuelt for VBA) 
 Arbejdet forventes at vare en uge og i perioden vil der være begrænset varmt vand, dette 
 skyldes manglende beholder, hvilket betyder der kun er det varme vand til rådighed som er i 
 rørene. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 Mail omkring fiber: Der er kommet henvendelse omkring et ønske om at grave fiber ned i 
 Vesterby, det blev aftalt at Jan skriver tilbage for at få yderlige oplysninger inden et evt. møde 
 med bestyrelsen. 

 Hegn med strøm: I forbindelse med en sag omkring strøm i et hegn er der opdaget en 
 markering i vores råderet som måske skal foreslås ændret på afdelingsmødet. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Besluttet at ansætte 3 mand. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt. 



 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Maling af trapper: Arbejdet er færdigt i VBA 10 & 16. 
 Hovedrengøring af trapper: Dette forventes udført i august. 
 Postkasser: Michael havde forslag til nye postkasser, det nye forslag betyder at vi kan samle 
 postkasserne på mindre plads og derved i tæt/ lav montere dem på de sider hvor de ikke er så 
 udsatte for vejret og for snerydning. (Foto vedhæftet) 
 Afventer tilbud på disse postkasser 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Intet 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 Onsdag d.22.08.18.  
 
  9) E.V.T. 
 Intet 


