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Dagsorden for   

ordinært afdelingsmøde 

8. februar 2022 kl. 19:00 

i Vesterbys Fælleshus, Vesterby Torv 3, 2. sal. 2630 Tåstrup 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden 
 

3. Fremlæggelse af regnskab for seneste regnskabsår til orientering 
 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget perioden 2022-23 
 

5. Indkomne forslag 
A/ Der stilles forslag om, at afdelingsmødet bekræfter, at afdelingsbestyrelsen 
udgøres af 5 medlemmer og 2 eller 3 suppleanter.  
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 
B/ Der stilles forslag om, at afdelingsmødet bekræfter, at det er 
afdelingsbestyrelsen, der vælger afdelingens repræsentantskabsmedlem (-mer) 
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 
C/ Etablering af ladestandere – se bilag 1 
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 
D/ Etablering af p-vagtsordning med beboerlicenser – se bilag 2 
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 
E/ Renovering og etablering af p-pladser – se bilag 3 
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 
F/ Overtagelse af arealer langs Syrenhegnet fra GF Torstorp – se bilag 4 
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
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G/ Vesterby indgår i driftscenteret TaB – se bilag 5 
Forslaget er stillet af Henrik Olsson. 
 
H/ Udbedring af fugt-problemer i tæt-lav – se bilag 5 
Forslaget er stillet af Henrik Olsson. 
 
I/ Forslag om køkkenpulje 3 med maks beløb 60.000 kr. - se bilag 6 
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 
J/ Såfremt forslag I ikke godkendes foreslås det at afsætte yderligere 2 mio. kr. 
til køkkenpulje 2.  
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 
K/ Forslag om badpulje 2 med maks beløb 100.000 – se bilag 7 
Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 
 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
På valg er: Jan Schønemann-Paul, Marlene Holt Frøberg og Helle Christensen 

Der skal vælges 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 
På valg er: Gülsüm Yücel, Flemming Hausgaard og Jørn Jensen 

Der skal vælges 2 eller 3  suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 

8. Eventuel valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter 
Afdelingsmødet har kompetencen til at vælge, om det er afdelingsmødet eller 
afdelingsbestyrelsen, der vælger repræsentantskabsmedlemmer til 
boligselskabets repræsentantskab. Afdelingen har efter vedtægterne ret til at 
vælge 3 repræsentanter. 
Afdelingsmødet har tidligere besluttet at overdrage kompetencen til valg af 
repræsentantskabsmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen vælger 
repræsentantskabsmedlemmer på første møde efter afdelingsmødet. 
 

9. Eventuelt 
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Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 



Taastrup almennyttige Boligselskab - Vesterby                    

På vegne af bestyrelsen 

Jan Schönemann-Paul (Bestyrelsesformand) 

Hjemmeside - http://tabvesterby.dk - Mail - afdelingsbestyrelsen@tabvesterby.dk 
Facebook - https://www.facebook.com/TABVesterby 

 

Bestyrelsens beretning for 2022. 

 

Først & fremmest ønskes alle beboere i Vesterby et godt nytår. 

 

For første gang i lang tid kan vi afholde et ordinært afdelingsmøde,  

de seneste år har været besværliggjort af den pandemi som har påvirket alles hverdag. 

Vi skal selvfølgelig stadig tage hensyn til hinanden og der er stadig udfordringer i det daglige. 

 

Grundlæggende har vi en god og sund økonomi og endnu en gang kan huslejen holdes i ro, 

hvilket gør at der ikke er de store udskiftninger i boligerne. 

 

Køkkener i Fælleshusene: Efter at have set mange fester var det blevet tid til at udskifte 

køkkener i de 3 fælleshuse, samtidig har toiletterne fået en kærlig hånd så de kan holde de 

næste mange år hvis vi alle sammen passer på dem. 

 

Sti belysning: Arbejdet med at udskifte lamperne på vores stier til LED skrider stille og roligt 

frem, når arbejdet er afsluttet vil der forhåbentlig være bedre lys når mørket falder på. 

 

Vindues gennemgang: Grundet Corona valgte vi at udskyde gennemgangen af vores vinduer 

til i 2022, i håbet om at der var mere styr på situationen når der skal fremmede indenfor. 

 

Anlægsarbejder: Vi har i den forgangene periode anlagt stier rundt om vaskeriet og ved 

Vesterby Alle 22, der er også foretaget løbende opretning/ reparationer i området. 



Forslag C 

 

Etablering af lade standere. 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår at give Clever lov til at etablere 6 ladepladser til el-biler. 

 

Udgiften til anlæg af pladserne afholdes af Clever mod en bindingsperiode til 31 oktober 2029. 

 

Pladserne anlægges hvor det vurderes at være bedst egnet. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen 

lsha
Skrivemaskine
Bilag 1



Forslag D 

 

Etablering af P-Vagts ordning med beboerlicenser. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår at der etableres p-vagts ordning i Vesterby med beboerlicenser. 

 

Bestyrelsen har kontaktet forskellige p-firmaer for at høre hvilke muligheder der er for 

etablering af p-vagts ordning i Vesterby. 

 

Efter en gennemgang af fremsendt materiale foreslår bestyrelsen at der laves en aftale med 

UnoPark, når aftalen er forhandlet vil der blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde 

hvor aftalen fremlægges sammen med et revideret ordensreglement. 

 

Materialet fra UnoPark kan afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen 

lsha
Skrivemaskine
Bilag 2



Forslag E 

 

Renovering & ny anlæg af P-pladser. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår at der afsættes 1 million til renovering &  

ny anlæg af P-pladser i Vesterby. 

 

Huslejekonsekvensen vil være en stigning på 0,49 % (ca. 39,- kr. for en 4 værelses) 

 

Afdelingsbestyrelsen kigger på mulighederne for at omdanne vaskepladsen ved Humlehegnet 

med en udvidelse i plænen ved de 2 skurhuse til en p-plads med ca. 14 pladser. 

 

 
 

Afdelingsbestyrelsen 

lsha
Skrivemaskine
Bilag 3



Forslag F 

 

Overtagelse af arealer langs Syrenhegnet fra GF Torstorp 

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår at Vesterby overtager arealerne på billedet fra 

Grundejerforeningen Torstorp for etablering af nye p-pladser. 

 

På GF Torstorps generalforsamling i 2021 havde bestyrelsen stillet forslag om at overtage 

arealet (som vist på tegningen) på 1,2 m fra kantstenen således at vi kan anlægge nye p-

pladser. Det er Vesterby som skal afholde udgifterne i forbindelse med overtagelsen & anlæg. 

 

Vedtages forslag E:  Afholdes udgifterne herunder. 

 

Vedtages forslag E ikke: Bestyrelsen undersøger hvad det koster og indkalder til 

ekstraordinært afdelingsmøde. 

 

 
 

Afdelingsbestyrelsen 

lsha
Skrivemaskine
Bilag 4



lsha
Skrivemaskine
Bilag 5



lsha
Skrivemaskine
Bilag 6



lsha
Skrivemaskine
Bilag 7


