Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
6. august 2013 - Referat

Deltagere: Claus, Yrsa, Jytte, Eva, Erik, Finn, Karina og Karsten
Fraværende: Finn, Karsten
Mødet blev afholdt dels som et planlægnings- og aftale møde, om hvem der gør hvad
og hvornår i forbindelse med Østerby Sommerfest den kommende weekend og dels
som opfølgning på diverse spørgsmål og problemer, der har trængt sig på i ferieperioden.
Ad. 1:
Diverse opgaver (indkøb, kaffebrygning, bar vagter, kaffesalg, kagebagning, oprydning og meget mere) blev fordelt blandt de fremmødte.
Ad. 2:
Beslutninger på mødet:
a) YouSee
Yrsa og Claus deltager i mødet i starten af september med YouSee om opgradering af vores kabel-tv, hvilket ifølge lovgivningen skal være i orden i løbet af
2014.
b) Tyverisikring af materielgården på Østerby Alle (ved City 2)
Der er enighed om at godkende tilbuddet fra G4S på ca. 2500 kr. i etableringsomkostninger og 680 i månedlig abonnement. G4S skal desuden kontaktes vedrørende et tilbud på strømførende ledning i hegnet tilkoblet alarmanlægget.
c) Forslag om fællesmorgenbord for alle beboere i Østerby til sommerfesten
Forslaget om fællesmorgenbord i forbindelse med sommerfesten, blev vedtaget.
Morgenbordet afholdes i selskabslokalet.
d) Forslag om at købe en ny grill til fælleshuset
Det blev besluttet, at indkøbe en stor gas-grill som afløser for den gamle store,
tonstunge støbejernsgrill, som er umulig at renholde og vedligeholde.
Forslaget blev vedtaget, dog må grill og tilbehør max. koste 5000 kr. Det blev
samtidigt vedtaget, at grillen foreløbig IKKE udlejes i forbindelse med udlejning
af selskabslokalet.

e) Forslag om en ”kalenderløsning” på Østerbys hjemmeside
Karina foreslog, at hjemmesiden udvides med en kalender, der viser hvornår selskabslokalet er udlejet. Erik lovede at undersøge en løsning og kontakter ejendomskontoret.
f) Forslag om at etablere trådløst et netværk i Fælleshuset
Erik foreslog, at der blev etableret et trådløst netværk i Fælleshuset til YouSee’s
kabel netværk. Erik oplyste, at dette kunne gøres for et beskedent beløb til anskaffelse af hardware samt, afhængig af hvor meget båndbredde der ønskedes, et månedligt bidrag fra 99 kr. og opefter.
Bestyrelsen besluttede, at etablere det trådløse netværk baseret på YouSee kabelnettet samt et abonnement med en båndbredde, der svare til ca. 100 kr. månedligt.
Ad. 3: Eventuelt
-Intet -

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 10. september 2013 kl. 19.00.

