
Referat for bestyrelsesmøde i TAB Vesterby 
Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 15.30 

 

 

1.  Orientering om fremtidige referater, herunder godkendelse af samme. 
- Er seneste referat lagt på hjemmeside efter Rikkes godkendelse? Jan oplyste, at 

referatet ikke er lagt på hjemmesiden, da han skal have det fra formanden. Henrik 
sørger for dette efter godkendelse. 

 
Jan mener, at det er for kort frist, der er til at respondere på referaterne.  Henrik tager 
dette til efterretning, men vil fortsat bestræbe sig på, at udsende referat så hurtigt som 
muligt efter møderne. Henrik forventer eventuelle kommentarer eller rettelser 
førstkommende søndag. Henrik vil forsøge, at huse at sætte dato for tidsfrist i mailen. 
 

2. Bestyrelsesposter. Er der uenigheder om hvem der har hvilken rolle, skal det drøftes 
her og ikke på mail. Ingen kommentarer til dette punkt andet end Nathalia opfordrede 
til at holde en høflig tone både på mail og på møderne. 

 
3. Overdragelse og vedligeholdelse af domænet tabvesterby.dk samt Facebook gruppe. 

 
Forslag til hjemmeside: 
1. Overdrages til en fra bestyrelsen, suppleanter er også velkomne. 
2. Hjemmesiden outsources mod betaling (tilbud skal indhentes). 
3. Hjemmesiden lukker. 
4. Hjemmesiden overgår til DAB. 

 
        Forslag til Facebook: 

1. Overdrages til en fra bestyrelsen, suppleanter er også velkomne. 
2. Facebook lukkes. 

 
Mødet var enige om, at Jan fortsætter uændret med at varetage vedligeholdelsen af 
domænet tabvesterby.dk samt Facebook, så længe han er i bestyrelsen. 
 

4. Meddelelser fra formanden. (Henrik O.) 
  Se punkt 5, status på igangværende projekter. 

 
5. Status på igangværende projekter 

 
- Badordning – forretningsgangen foreligger, herunder de lovmæssige krav som skal 

overholdes i forbindelse med renovering af badeværelser, men ligger pt kun hos 
DAB og vi afventer derfor stadig. 
 

- Udskiftning af lamper i området. Er udskiftet ved samtlige skure. 
 



 
- Kameraovervågning på materialegård. Kameraet er kommet og bliver opsat og 

installeret i nærmeste fremtid. 
 
4A. Status på projekter som skal forelægges næste beboermøde 
 

- Forslag 2, efterisolering af karnapper i tæt/lav undersøges. Punktet afventer. 
 

- Forslag 3, centralsug undersøges. Punktet afventer. 
 

- Forslag 5, etablering af p-pladser, undersøges med Grundejerforening & HTK. DAB 
skriver til HTK om området og derfor afventer bestyrelsen kopi af 
mailkorrespondance. Michael fortalte, at Jesper i DAB vil forsøge at ansøge om 
anlægning af p-pladser, max. 25 pladser. Udgifterne skal afdelingen selv dække til 
eventuelle p-pladser og skal forud godkendes på et ekstraordinært afdelingsmøde. 

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

DAB skriver til HTK og derfor afventer bestyrelsen kopi af mailkorrespondancen. 
Jan opfordrede til, at tage kontakt til Vesterby Ejerlav med henblik på deres input, 
men Michaels svarede hertil, Ejerlavet ikke har noget med dette og gøre. 
 

- Forslag 10, udskiftning af vandmålere, undersøges med Rikke. 
ISTA er i gang med planlægning af målere for hele Vesterby.  

 
- Forslag 12, registrering/dispensation af hund. Retningslinjer udarbejdes. 

Der blev nedsat et ’hundeudvalg’ til at udarbejde retningslinjer for hundehold. 
Udvalget består af Helle, Anja og Henrik. Henrik indkalder til møde snarest. 
 
Mødet drøftede om det er registrering eller dispensation til hund. Dette kan kun 
undersøges ved at finde forslaget frem fra forslagsstilleren. Dette må udvalget 
undersøge nærmere. Det er blevet konstateret, at der allerede er kommet hunde i 
Vesterby før regelsættet er udarbejdet. 

 
6. Information fra TAB (Henrik O.) 
     Budgetterne er blevet godkendt. 

 
7. Information fra Grundejerforeningen (Henrik O, Jan S.P) 
    Jan oplyste, at han har nævnt i grundejerforeningen, at der muligvis kommer   
    ansøgning fra Vesterby, vedrørende flere p-pladser. 

 
8. Information fra Ejendomskontoret. (Michael H) 
    Michael stillede spørgsmål til fældning af seks træer ovre ved Hybenhegnet, udfor 
    P-pladserne. Mødet besluttede, at ejendomskontoret fælder træerne. 
 
    Mødet drøftede grundejerforeningens træer langs Hybenhegnet.  



    Henrik har tidligere modtaget en mail fra formanden om, at Vesterby skal anmode om  
    fældning af disse træer samt vedlægge en oversigt over træernes placering. 
    Henrik sørger for dette bliver sendt til grundejerforeningen til behandling/godkendelse   
    på næste Grundejerforenings møde. 

        
9. Forslag/ Debat 

Henrik nævnte, blot for at være lidt på forkant, at bestyrelsen på sigt skal tage stilling til 
opsætning el-standere p-pladser, da han mener, at dette kan blive aktuelt på et 
tidspunkt i afdelingen. 
 
Helle spurgte, om Henrik havde undersøgt tvivlsspørgsmål vedrørende antallet af 
stemmeopgørelserne på det seneste afdelingsmøde. Henrik svarede hertil, at han har 
talt med Charlotte som oplyste, at der sagtens kan være færre optalte stemmer end 
deltagere på mødet. 

 
10.Eventuelt. 

Michael oplyste, at der vil blive indsamlet gamle cykler i terrænet i hele området, med 
opstart snarest. 
 
Næste møde bliver tirsdag den 2. april 2019 kl. 16.30 

 
 
Hilsen  
Henrik O. 


