
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.17.10.18. 
 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 22.08.18. - Godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Afventer rådgiver 

 Torv - overdragelse hvad skal der til: Intet yderlige, beslutningen ligger hos TAB. 

 Dør sagen Ideal Combi: Afventer yderlige test af 2 døre og resultat af omdelt skema. 

 Opsætning af overvågning ved materielgård: Efter en god debat var der enighed om at 
 overvågning ikke er er nok og derfor har Michael indhentet tilbud på låge og hegn. 
 Prisen for låge og hegn er på 51.000,-kr. inc moms, der var enighed om at opsætte hegnet i 
 kombination med overvågningen som tidligere er besluttet. 

 5 års gennemgang vinduer: Samtidig med smøringen sker der en registrering af fuge slip. 

 Boiler rum: Arbejdet er færdigt og der er registeret en sænkning på 6/ 7 grader på returvandet. 

 Mail omkring fiber: Status - Har glemt at skrive 

 Dørtelefoner/ nye hoveddøre: Michael tjekker med tømre for et møde før næste møde. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Ordinært afdelingsmøde 2019 - tirsdag d.29.01.19 

 Beboerfest: Jan oplyste at det havde været en succes med mobilepay og at regnskabet er fint. 

 Beboerklage: Jan orienterede om en klage der var indløbet. 

 Beboerhenvendelse: Bestyrelsen drøftede henvendelsen og enedes om at der ikke kommer 
 ikke godkendte referater på hjemmesiden og at referaterne lægges op løbende. 
 Jan svare beboeren. 

 Frivillighedsdage DAB: Ingen deltagere. 

 TAB Rep møde 19.11.18.: Helle, Gitte & Jan er stemmebærer. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt - Bestyrelsesmøde d.05.09.18. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Der har været drøftet samarbejde afdelingerne i mellem og udbetaling af overtid. 
 Bestyrelsen var enige om at få ændret beløbet i budgettet til 150.000,-kr. således der er 
 økonomi til at udbetale overtid hvis det ønskes. 
 Henrik genopstiller. 
 
 
 
 
 
 



 6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Postkasser: Tillægspris for de postkasser bestyrelsen har valgt er godkendt i DAB  
 ca. 75.000,- kr. ekstra, udskiftningen påbegyndes snarrest. 

 Der er omdelt have breve 

 6 træer fældet, de gik i kloak eller skyggede. 

 Frugt træer plantes sidst i oktober. 

 Lys RH24 gavl: bestyrelsen opfordres til at kigge forbi inden en beslutning træffes. 

 Michael oplyste at der havde været en mindre brand i et køkken og at de monteret 
 brandspjæld virkede efter hensigten, der er sket skade på skabe og emhætte, dette erstattes 
 af afdelingen. 
  
  7) Forslag/ Debat 
 Intet 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 14.11.18. 
 
  9) E.V.T. 
 


