
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.21.11.18. 
 

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

 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Michael og Jan har holdt møde med rådgiver omkring 
 detaljer/ krav som skal med i oplægget, afventer oplægget. 

 Dør sagen Ideal Combi: Afventer DAB 

 Opsætning af overvågning/ hegn ved materielgård: Jan oplyste at opsætning af hegn skal 
 godkendes på et afdelingsmøde da det begrænser beboernes bevægelsesfrihed, desuden skal 
 der søges tilladelse hos kommunen da p-pladsen er angivet i krak. 

 5 års gennemgang vinduer: 278 boliger ud af 289 har haft besøg og alt i alt er vinduerne i 
 orden, samtidig med kontrol og smøring er der sket en registrering omkring fugeslip, afventer 
 rapport. 

 Mail omkring fiber: Status - Har fået skrevet 

 Dørtelefoner/ nye hoveddøre: Før dagens møde var der møde omkring mulighederne og en  
 afklaring af vores ønsker - Afventer tilbud. 

 Nye postkasser: De første postkasser skulle lande fredag og herefter varsles de første beboere. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 

 I forbindelse med afdelingsmødet fik vi at vide der var indhentet tilbud fra Ista omkring målere 
 på radiatorene, vi bad om at der også blev indhenter tilbud på vandmålerene, afventet tilbud.  

 Ordinært afdelingsmøde 2019 - tirsdag d.29.01.19. 

  
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 

 Jan oplyste at han var blevet genvalgt som formand og at Lizzie fra en af andelsforeningerne 
 var valgt som næstformand. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 På repræsentantskabsmødet blev Henrik genvalgt og Gitte blev valgt som personlig suppleant. 
 TAB har jubilæum i 2019, nærmere info kommer. 
 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

 Julefrokost lørdag d.01.12.18. 

 Frugttræer forventes plantet i uge 49. 

 En beboer har ønske om en handicap p-plads, bestyrelsen godkendte enstemmigt. 

 Der er en utæthed på en af vores varme strenge, der er 7 og for at finde fejlen skal der lukkes i 
 24 timer, der holdes øje med "varme" dage så der kan lukkes, beboerne 3 dags varsles. 

 Snedker i gang med 1 års gennemgang af eternit plader og der sker en tilpasning da de nogle 
 steder sidder for tæt, hvilket øger risikoen for ødelagte plader. 



 
  7) Forslag/ Debat 
 Intet. 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 Torsdag d.13.12.18. kl.15.30 
 
  9) E.V.T. 
 Intet. 


