
Referat fra bestyrelsesmødet i TAB Vesterby onsdag d.13.12.18. 
 

 
 

  1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 21.11.18. - Referat godkendt 
 
  2) Opfølgning fra sidste møde.  
 Badordning/ rådgiverundersøgelse: Afventer udkast fra rådgiver. 

 Dør sagen Ideal Combi: De døre som er taget ud til test har tømrer været forbi og tage mål til 
 nye døre og disse skulle være bestilt. 

 Opsætning af overvågning/ hegn ved materielgård: Overvågning godkendt, låge stilles som 
 forslag til afd. mødet og der skal søges dispensation hos kommunen da p-pladsen er registeret 
 i Krak. 

 Vandregnskab: Der mangler kontrol af 4 ud af 14 boliger, til nu er der fundet følgende 
 5 boliger mangler måler registrering, 2 boliger er ok & 3 boliger er byttet. 
 Jan & Helle oplyste at de har tjekket deres målere som er registeret korrekt. 

 Dørtelefoner/ nye hoveddøre: Anslået pris er ca. 1,2 mil + moms, det blev besluttet at 
 bestyrelsen stiller forslaget til afdelingsmødet. 

 Nye postkasser: Afsluttes i indeværende uge og der er udtrykt tilfredshed med de nye 
 postkasser, når nye postkasser er sat op i opgangene males der hvor de gamle sad. 

 Frugttræer: Lovet plantet inden jul. 

 Varme utæthed: I forbindelse med den fejl omkring vand som forsvinder fra varme systemet, 
 er der fundet en radiator som var utæt i Hybenhegnet som er blevet repareret, der er et 
 beskedent håb om at det var her hoved problemet var men vi afventer. 
 Varmemålere tilkøb afd. møde: Enighed om at foreslå tilkøbsmodul på afdelingsmødet samt at 
 udskifte vores vandmålere således vi får samme afregnings tidspunkt & derved kan spare 
 penge. 
 
  3) Meddelelser fra formanden. (Jan S.P) 
 Afd. møde. første indkaldelse: Aftalt at Jan godkender første indkaldelse. 
 
  4) Information fra Grundejerforeningen (Jan S.P) 
 Intet nyt. 
 
  5) Information fra TAB (Henrik O) 
 Intet nyt. 
 
  6) Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
 Et års gennemgang skure er ved at være slut, det har vist sig at pladerne har givet sig mere end 
 beregnet, hvilket har givet lidt arbejde til tømreren. 

 Der mangler at blive malet en opgang VBA 7. 

 

 



 
  7) Forslag/ Debat 
 Jan har tidligere udsendt mail omkring julegaver til vores 3 ejendomsfunktionærer, dette blev 
 enstemmigt vedtaget. 
 
  8) Næste bestyrelses møde. 
 16.01.19. kl.15.30 
 
 29.01.19. kl.17.00 Formøde inden afdelingsmøde. 
 
  9) E.V.T. 
 


