
Referat fra bestyrelsesmøde i TAB Vesterby 
Onsdag d. 6. februar 2019 kl. 15.30 

 
 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Mødekalender 

Henrik omdelte en mødekalender for hele året. Nathalia spurgte om onsdag er en fast 
dag, hvilket Henrik svarede, at det er det pt. 

 
3. Meddelelser fra formanden. (Henrik O.) 

Det blev meddelt, at der undervejs på møderne kan holdes rygepauser, hvis der er 
behov for dette. 
 
Alle i bestyrelsen har på møderne tavshedspligt, med diverse sager. 
 
Der blev givet en kort præsentation af de personer, der sidder i DAB administration, 
herunder Jesper som er driftschef, Rikke som er bestyrelseskonsulent og Charlotte som 
er forvaltningssekretær.  
 

4. Status på igangværende projekter 
 
- Badordning. 

Afventer fortsat rådgiver. 
 

- Udskiftning af lamper i området. 
Forventes færdigt i foråret. 
Ejendomskontoret laver en prøve på udendørs LED. 

 
- Kameraovervågning på materialegård. 

Projektet er igangsat og opstarter i uge 7/2019. 
 

5. Opfølgning fra beboermøde 
 

- Forslag 2, efterisolering af karnapper i tæt/lav undersøges. 
Michael har igangsat projektet og der kommer en konduktør fra tømrerfirmaet Juul 
& Nielsen med henblik på udarbejdelse af tilbud. 

 
- Forslag 3, centralsug undersøges. 

Michael har igangsat projektet, med henblik på undersøgelser af mulighederne for 
etablering af centralsug samt tilbud. 

  



 
 

- Forslag 5, etablering af p-pladser, undersøges med Grundejerforening & HTK. 
Michael er ved at indhente tilbud på de 21 p-pladser på vores egen grund. 
 
Med hensyn til Grundejerforeningens græsarealer til brug for eventuel etablering af 
p-pladser, arbejder bestyrelsen videre. Dette vil blive forelagt på næste møde i 
Grundejerforeningen, den 25. februar 2019.  

 
- Forslag 9, opsætning af port ved lastbilsparkeringsplads, undersøges med HTK. 

DAB, herunder Rikke eller Jesper skal ansøge HTK om tilladelse til opsætning af port. 
 

- Forslag 10, udskiftning af vandmålere, undersøges med Rikke. 
Michael oplyste, at det er Rikke som har tilbuddet liggende fra ISTA. Henrik 
kontakter Rikke. 

 
- Forslag 12, registrering af hund. Retningslinjer udarbejdes. 

Henrik havde udarbejdet et udkast som blev omdelt og som bestyrelsen kan arbejde 
videre med. Der var flere gode input, men Henrik kontakter Rikke, da DAB har 
materiale, som også kan bruges. 

 
6. Information fra TAB (Henrik O.) 

Der afholdes møde mandag den 11. februar 2019. 
 

7. Information fra Grundejerforeningen (Henrik O, Jan S.P) 
Der afholdes møde den 25. februar 2019. 

 
8. Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 

Der er fortsat en lækage på vandet og Michael arbejder fortsat på sagen. 
 
Helle spurgte til det manglende lys på 1. salen ved mødelokalet. 
Michael svarede, at der vil blive sat pære i til næste afdelingsmøde. 
 
Returtemperatur på fjernvarmen er nu acceptabel.  

 
9. Forslag/ Debat 

Iab. 
   

10. Eventuelt. 
Iab. 

 
 
Hilsen  
Henrik O. 


