
Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby 

  DATO 13. NOVEMBER 2019 TID KL. 19.45. – 21.30 BESTYRELSESKONTORET 

  

MØDE INDKALDT AF   Jesper Therkildsen 

BESTYRELSESMEDLEMMER: Jesper Therkildsen, Flemming Poulsen, Susanne Frantzen, Ove Svendsen, Dennis  Jakobsen 

SUPPLEANTER Alice Kisum, Lasse Rasmussen 

AFBUD:  

REFERENT: Susanne Frantzen 

UDEN FOR BESTYRELSEN: Michael Vegeberg 

  

REFERAT GODKENDT:  Oktober referat godkendt 13. november 2019. 

  

Dagsorden: 

   
 
  

 
GENNEMGANG AF SIDSTE MØDEREFERAT: 
 

Godkendt af afdelingsbestyrelsen.  

EJENDOMSKONTORETS PUNKTER: 
  

 

Sne-plan: Perioden er 15.11.19-15.03.20, der er lavet vagtplan for 

ejendomskontoret. 

 

Vintermateriel: Er gjort klar, og der er indkøbt salt m.m. 

 

Lys i Fælleshus: Der er ofte lys i fælleshuset når det ikke er i brug, det er foreslået at 

der sættes sensor op, så unødvendig brug af lys nedbringes 

væsentligt.  

Ejendomskontoret indhenter tilbud på udførelsen af arbejdet. 

 

Affald: Ejendomskontoret kører 2 til 3 gange dagligt storaffald, hvor der 

førhen kun var ved de tidligere affaldsskure, bliver det nu sat alle 

steder. 

Vi skal opgradere materielgården, så beboerne kan se hvad der skal 

i containerne. 

Hegnet ved indgangen skal flyttes ud, så det ikke længere er muligt 

at parkere i indhakket og smide sit affald foran porten. 

Vi skal have bedre skiltning på containerne, så beboerne kan se 

hvad der skal i de enkelte containere. 

Der skal laves en oversigt, så beboerne kan se hvor containerne er i 

området og Materielgården, sættes i den kommende beboermappe. 

 

Juletræer: Der er bestilt juletræer til torvet og den store festsal, kommer i uge 

47. 

Jesper holder møde med Seniorklubben 14. november 2019 

omkring julearrangement 1. december 2019. 

 

Gulve i stuer og entreer: Driftschefen kommer og kigger på problemet sammen med 

ejendomskontoret. 

 

Træer: Der er bedt om fældning af træer i Kløverhaven/Snerlehaven, da de 

står meget tæt op af bebyggelserne. 

DAB har bedt ejendomskontoret/afdelingsbestyrelsen om at der 

plantes et træ i området, vi skal finde ud af hvor dette træ skal 

plantes, vi vil gerne have træet, og det besluttes senere hvor det skal 

placeres. 

 

Lokaler og værelser: 
 

Udlejes kun internt, Nytårsaften kan lokalerne kun udlejes til 

fællesarrangementer, hvor alle beboere har fået tilbud om at deltage 

i arrangementet. 



 

 

 

Nørreby Torv: Torvet skal renoveres inden vi vil overtage det, afdelingsbestyrelsen 

skal komme med forslag til dette til TaB, gruppen er Michael 

Vegeberg, Dennis Jacobsen og Lasse Rasmussen der skal lave et 

forslag med cirkapriser, over hvordan vi ønsker torvet.  

Jesper skal have materialet så han kan medbringe det til mødet på 

mandag. 

 

Vordingborg Køkken: Afdelingsbestyrelsen er inviteret på besøg d. 28. november 2019 kl. 

17 i Glostrup. 

 

Onsdage: Se Michael orientering under personale. 

 

Tagrender og brønde: Nye tagrender og brønde, er taget med på budget 2020 og over en 4 

årig periode. 

 

  

Formandens punkter:  

Dansk Service Rådgivning: 

Er et firma TaB har bedt om at undersøge driften (effektiv drift) der 

nedsættes en følgegruppe der deltager i arbejdet under TaB, skal 

køre i en periode på 6 måneder. 

 

Hække: 

Lasse har gennemgået området, og der blev afleverede papirer til 

ejendomskontoret på hvilke haver der ikke er bragt i den ønskede 

stand. Ejendomskontoret kigger på det, og får bestilt arbejdet udført 

af eksternt firma. 

 

  

Eventuel:  

Hvornår får klubberne de lovet beløb fra 2018 
(alice): 

Jesper vil i den kommende uge, sørger for at Seniorklub og 

Bankoklub får overført pengene. 

 

Øvrige: 
 

  

Næste møde: 11. december 2019 kl. 18.15 

  

     

  
OPGAVEFORDELING I AFDELINGSBESTYRELSEN.  
  

HANDLING: DEADLINES: 

   

 

Opgaveliste november 2019: 
 

 

Emne Beskrivelse Status 

Trapper tæt lav / Brædder 

Der er blevet skiftet brædder på 

nogle trapper, men ikke alle. Vi 

har aftalt at fremover er det 

trykimprægneret. Der er stadig 

Vi har brugt det afsatte budget, 

afventer nyt budget. 



steder hvor man har blandet træ. 

1trappe ad gangen bør renoveres. 

Trapper tæt lav / fundament 

Trapperne sidder en del steder 

løse i bunden, så det larmer 

ekstra når nogen går på trappen.  

Der laves en prøve i uge 38 der 

laves kun en så vi kan tages der 

stilling. 

Hække 

Flere steder er man blevet lovet 

udskiftning af hæk, men der er 

aldrig sket.  2 steder i 

Snerlehaven.  

Er sat. 

Repos uden overdækning 

Der hvor der ikke er overdækning, 

skal træet nok behandles oftere 

end hvor der er overdækning 

Der mangler kun 3 steder. 

Udbygninger på Tæt lav 

Der er stadig steder hvor 

sternbrædderne skal skiftes (råd) 

Projekt 2 år gammelt.  

Ved at være ved vejs ende med 

arbejdet. 

Rørkasser med dårlig sokkel 

Vi har i de sidste 2-3 år haft dette 

med, men det ser stadig ud som 

om det skaller af mange steder.  

Der skal murer på, efter 

vinteren, der skal overslag på 

puds prof. Løs puds er fjernet 

Skure i Klintehaven 
Disse trænger til vedligeholdelse 

Skrevet ind i næste budgetår. 

2019-2020 

Skure generelt,  

Hvor tit skal disse træbehandles, 

nogle steder er der grøn mos på 

dørerne.  

Maling af skure. Mangler nu 

kun Porsehaven/Jasminhaven, 

der bliver ordnet til foråret 

2020. Klintehaven springes over 

idet de skal renoveres efter 1/7 

Belægning lige numre 

Klintehaven 

Der skal indhentes tilbud for 

udførslen 

Ordnes i løbet af foråret 2020. 

Postkasser.  

Det ligner jeg ved ikke hvad, visse 

steder hvor postkasserne er 

placeret. Plan efterlyses. 

Alle er skiftet i Akelejehaven. 

Klintehaven og Snerlehaven 

næste på listen. Intakte 

gemmes som reservedele, 

øvrige afventer budget. 

Tagrender generelt 

Tagrender er utætte flere steder, 

skal dette ikke udbedres.  

Utætte, hvor der er påtalt: 

Snerlehaven 69, Kløverhaven 18 

over cykelstien, Nørreby Torv 4 

(Hul), Snerlehaven 63. 

Udskiftet over en 4 årig 

periode, er taget med på 

budget 20/21. 

Flisebelægning.  

Der er farlige steder hvor fliserne 

skal rettes op og der er mange 

steder hvor de er knækkede.  

Arbejdet fortsætter. 

 



Fugereparation. 

Bygningerne har flere steder hvor 

fuger skal repareres.  

Arbejdet fortsætter. 

 

Rep. Af Bænke 

Der resterer stadig bænke, som 

skal repareres, Træ skal 

hjemkøbes og gøres klar i 

træværkstedet, men indkøbt 

maskine.  

Er færdiggjort. 

Træbehandling er planlagt til 

foråret 

Træudbygninger 

Bør disse efterses, nogle steder er 

disse sunket sammen.  

Ejendomskontoret foretager en 

vurdering, er lavet efter 

foreskrifterne. 

Blokke i Klintehaven 

Eternitplader er sorte og bør 

renses.  

Der ses hvad der kan gøres 

f.eks. nye plader. 

Belægning ved trampolin ved 

Klintehaven 65 

Er ikke korrekt udført, vandet kan 

ikke løbe af trampolinerne 

Der afventes svar fra DAB 

Læmur Snerlehaven Fjernelse af læmur Henover vinteren. 

Blomsterkasser i Gyvelhaven 

og Klintehaven 
Skal renoveres 

Kasserne tages op i efteråret. 

 

 


