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Referat af   

ekstraordinært afdelingsmøde 

7. september 2021 kl. 19:00 

i Vesterbys fælleshus, Vesterby Torv 3, 2. sal. 2630 Taastrup  

 

Tilstede var beboere fra 38 lejemål, ejendomsmester Michael Hvidt samt fra 

DAB, afdelingschef Sara Ipsen. 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Formanden startede mødet med at byde velkommen og præsenterede 

Sara Ipsen fra DAB, som var kommet i stedet for Rikke Stisager. 

Bestyrelsen foreslog Sara fra DAB som dirigent, der var ikke andre kan-

didater så Sara blev valgt. 

Sara takkede for valget og kunne konstatere at mødet var korrekt ind-

kaldt og derfor beslutningsdygtigt. 

Valgt til referent blev Jan (formanden), stemmetællere blev Susan & 

Kim. 

 

2. Forslag om p-kontrol i TaB Vesterby 

Der stilles forslag om at der indgås aftale med p-vagt firma om kontrol af afde-

lingens p-pladser. Beboerne får tildelt beboerlicens. 

Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 

Formanden valgte på bestyrelsens vegne at fremsætte et ændringsfor-

slag: 

Bestyrelsen pålægges at undersøge mulighederne for parkeringskontrol 

med p-licenser og fremlægge resultatet på førstkommende ordinære af-

delingsmøde. 

Efter nogen debat hvor der blev spurgt ind til hvordan det skal fungere 

med P-licenser, bredere p-pladser, firmabiler på gule plader, gæstepar-

kering, hvordan skal ordningen fungere omkring hjemmeplejen. 

Formanden fortalte at alle disse spørgsmål bliver lagt ind i arbejdet med 

at indhente tilbud. 

Der blev også spurgt til hvorfor nu og ikke først når vi havde et konkret 
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forslag, til dette lød svaret at bestyrelsen først ønskede at lodde stem-

ningen inden vi kontakter p -firmaer. 

 

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning. 

 

Afstemningsresultatet blev: 

Ja. 53 

Nej: 10 

Blanke: 1 

Ugyldige: 0 

Ændringsforslaget er derved vedtaget. 

 

 

3. Forslag om brug af midler til anlæg af p-pladser 

Der stilles forslag om at afdelingen bruge 1 mio. kroner til at anlægge p-pladser 

i Vesterby. Finansiering ved lån af egne midler over 10 år, hvilket giver en hus-

lejekonsekvens på 0,49 %. 

Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 

Formanden redegjorde for forslaget og dette blev debatteret. 

Der blev spurgt ind til – Gulplade biler, Biler med trailer, parkering 

udenfor båse, p-vagter før flere p-pladser, hvilket antal ligger til grund 

for ønsket på 1 million kr., gulplade biler med hjem. 

 

Formanden forklarede forsamlingen at dét som skulle drøftes var en be-

villing til bestyrelsen til anlæg af nye pladser og handlede ikke om hvor-

dan der parkeres eller hvilke biler der parkeres. 

Der blev også spurgt til hvordan de seneste p-pladser var finansieret, 

formanden forklarede at det var via en beslutning på det ordinære afde-

lingsmøde i 2019. 

 

Formanden løftede sløret for at bestyrelsen har lagt en ansøgning ind til 

GF Torstorps generalforsamling om overtagelse af arealer for anlæg af 

p-pladser langs Syrenhegnet. 

Hertil blev der spurgt til lys ind i stuerne når bilerne parkeres, hertil 

svarede formanden at dette problem er bestyrelsen klar over og at det 

vil blive taget med i udarbejdelsen af forslag til nye pladser. 

 

Efter nogen debat fremsatte bestyrelsen et ændringsforslag: 

Bestyrelsen pålægges at undersøge omkring behov (antal) og indhente 

tilbud for anlæg af pladserne, dette fremlægges på førstkommende or-

dinære afdelingsmøde. 
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Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning. 

 

Afstemningsresultatet blev: 

Ja: 54 

Nej: 16 

Blanke: 0 

Ugyldige: 1 

Ændringsforslaget blev vedtaget. 

 

4. Tilføjelse til afdelingens ordensreglement: Opladning af el-biler 

”Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at oplade el-biler fra husstandens almin-

delige elstik. Det samme gælder fra elstik opsat i bilejemål (kælderrum, garager, 

carporte m.v.) Almindelige el-stik – herunder el-stik til almindelig udendørs an-

vendelse – kan ikke lovligt anvendes til formålet, da det medfører risiko for kort-

slutning og brand”. 

Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 

Formanden redegjorde for forslaget: 

Forslaget er stillet da vores elinstallationer ikke kan klare ladning af el-

biler og skulle der ske noget kan de enkelte beboere pålægges at betale 

for en reparation af installation/ bolig hvis det skulle gå galt. 

Efter en kort debat blev forslaget sendt til afstemning ved håndsopræk-

ning. 

 

Der var ingen imod og et overvældende flertal for. 

Forslaget blev vedtaget. 

Det tilrettede ordensreglement udsendes med referatet. 

 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Eftersom det ordinære afdelingsmøde i februar 2021 blev aflyst pga. Covid-19 

restriktionerne, er der ikke afholdt valg til bestyrelsen. Valgperioden for de med-

lemmer, som var på valg, blev blot forlænget. 

Bestyrelsen består af: 

Jan Schønemann-Paul, formand 

Helle Christensen, næstformand 

Marlene Holt Frøberg, kasserer 

Henrik Olsson 

Hanne Mary Larsen 

Mike Beyer Pedersen og Thomas Kleisberg er suppleanter. 

 

Hanne Mary Larsen og Henrik Olsson er på valg 
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Der skal vælges 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år. 

 

Sara spurgte de der var på valg om de modtog genvalg, både Henrik og 

Hanne sagde ja, herefter blev der spurgt til yderlige kandidater, her 

meldte Mike (suppleanten til bestyrelsen) sig på banen. 

Efter kandidaterne havde fortalt lidt om sig selv og hvorfor de skulle 

vælges blev der stemt. 

Stemmerne fordelte sig således. 

Kandidat A: Henrik - 28 stemmer 

Kandidat B: Hanne - 39 stemmer 

Kandidat C: Mike. - 67 stemmer 

Hanne og Mike blev valgt for 2 år. 

 

Herefter skulle der vælges suppleanter til bestyrelsen. 

Efter der havde meldt sig 3 kandidater, hvor den ene ikke mente at der 

stod nogle steder at der kun måtte være 2 og efter et hurtigt kig i ved-

tægterne enedes forsamlingen om at det var ok med 3 suppleanter. 

Der blev derfor ikke afholdt afstemning. 

De 3 kandidater som blev valgt som suppleanter var. 

Jørgen, Flemming og Gülsüm. 

 

6. Eventuelt 

Der blev spurgt ind til hvordan bestyrelsen så på spørgsmålet om biodi-

versitet på vores områder. 

Formanden oplyste at det ikke var noget bestyrelsen havde drøftet og 

Michael Hvidt supplerede med at kommunen afholder møde om emnet, 

mere præcist hvad der kan gøres på forskellige arealstørrelser. 

 

Der blev spurgt til volden som omkranser Torstorp og formanden rede-

gjorde for at den tilhørte GF Torstorp og hvis man havde forslag om-

kring denne så kunne de sendes til GF Torstorp. 

 

Der blev spurgt til nye køkkener i fælleshusene, formanden redegjorde 

for at de ikke var endeligt besluttede og at han forventer det vil ske på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Marlene informerede om at hjemmesiden ikke havde fungeret optimalt, 

men den igen kører som den skal, der blev også opfordret til at hvis man 

ikke får svar på sin henvendelse indenfor rimelig tid er det muligt at 
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lægge en seddel i bestyrelsens postkasse Vesterby Torv 5. 

 

Der blev spurgt til referater på hjemmesiden, formanden redegjorde for 

at referaterne skal være tilgængelige for beboerne, mens der ikke er 

krav om at de skal lægges på hjemmesider, en udlevering på ejendoms-

kontoret er ok. 

Formanden oplyste også at det på et tidspunkt er besluttet ikke at læg-

ge referater på hjemmesiden og at bestyrelsen vil drøfte dette på først-

kommende møde. 

 

Da der ikke var flere som ønskede ordet takkede formanden for god ro 

og orden og afsluttede mødet. 

 

 

[Efterskrift] 

Inden bestyrelsen kunne konstituere sig,  blev det oplyst at flere beboe-

re ikke mente valget til bestyrelsen var foregået efter bogen og at det 

derfor skulle erklæres ugyldigt og gå om. 

Jan bad Sara Ipsen fra DAB om at deltage på mødet for at få en afkla-

ring om valget kunne godkendes eller om der var grundlag for en annul-

lering og dermed et nyt valg. 

 

Det som flere beboere efter mødet ytret sig om var, at der skulle være 

sket en påvirkning omkring hvem der skulle stemmes på til bestyrelses-

valget. 

Sara oplyste, at hun ikke så anledning til at annullere valget, da der blev 

foretaget skriftlig afstemning og at sagen selvfølgelig skal belyses. 

Derfor opfordres beboere som måtte have oplysninger omkring oven-

stående at kontakte Sara Ipsen på spi@dabbolig.dk eller Rikke Stisager 

på rhs@dabbolig.dk 

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter og resultatet blev. 

 

Formand: Jan S.P. 

Næstformand. Helle C. 

Kasser: Jan S.P. 

Bestyrelsesmedlem: Marlene C. 

Bestyrelsesmedlem: Hanne L. 

Bestyrelsesmedlem: Mike B. 

 

mailto:spi@dabbolig.dk
mailto:rhs@dabbolig.dk
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Desværre var 1 valgt suppleant ikke tilstede ved konstitueringen, vi fik 

ikke fat på ham inden han gik. 

 

Fordelingen blev således. 

1. Suppleant: Gülsüm 

2. Suppleant: Flemming 

3. Suppleant: Jørn. 

 

 

 

________________ 

Sara Ipsen, dirigent 


