
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.22.08.18. 
. 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 04.07.18. - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Badordning/ rådgiverundersøgelse - Afventer, Michael rykker for status. 
 Torv, overdragelse hvad skal der til: Intet at tilføje. 
 Beboerfest planlægning - De sidste ting inden festen blev drøftet, aftalt at Michael udarbejder 
 bar liste og i den forbindelse blev det besluttet at faste partnere også må deltage i vagterne. 
 Michael og Jan aftaler hvad der skal købes af vand m.m. 
 Dør sagen Ideal Combi: TAB har besluttet at der skal ske en yderlige undersøgelse af 
 hoveddørene da første undersøgelse ikke giver entydige svar. 
 Opsætning af overvågning ved materielgård: Besluttet via sms  
 5 års gennemgang vinduer: Møde om vinduer d.05.09.18. Jan og Michael deltager. 
 Boiler rum: Gyvelhegnet i gang de øvrige følger efter, går som planlagt. 
 Mail omkring fiber: Intet hørt afventer 
 Dørtelefoner/ nye hoveddøre: Aftalt at få tømmerfirma ud for at få styr på vores muligheder. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Beboerklage: Jan informerede omkring klagen. 
 Mobilepay via DAB: Jan informerede om at han har sagt ja til at få oprettet et mobile-pay nr. til 
 Vesterby også selv om det koster 0,75 kr. pr transaktion, der var opbakning til dette. 
 Frivillighedsdage DAB: Jan informerede. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Næste møde d.05.09.18. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Møde i september. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Der er bestilt asfalt til materielgården. 
 Hovedrengøring af trapperne i etage påbegyndes 23.08.18. 
 Carina fra DAB starter i "praktik" torsdag og fredag i denne uge. 
 Forslag om at indkøbe skilte om rygning forbudt til opgangene, dette var der tilslutning til. 
 Postkasser: Afventer pris på den nye model. 
 
  7) Forslag/ Debat 
 Forslag om af have afkalkningsprodukter på ejendomskontoret til udlevering til beboerne, 
 dette for at mindske brug af forkerte midler, Michael undersøger om det er lovligt og muligt. 
 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
  
 
  9) E.V.T. 


