Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
7 marts 2017.
Deltagere:
Afbud.

Claus, Yrsa , Karina , Erik , michael og Eva.
Hanne.

1. Godkendelse af dagsorden.
Eva tilføjede lige et punkt, snakke om ædringer i de nye vedtægter fra
grundejerforeningen .Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB.
Der havde været møde på HTK ang gratis energitjek i vores område.
Eva måtte desvære melde afbud på jobbet,så Yrsa deltog i mødet. Vi har
kunne godt tænke os at deltage i projektet.Eva skriver mail med svar.Så
længe det er gratis vil vi gerne havde det gjort. Men borgmestren skal
godkende det.
Så var der kommet mail fra AndersHolmgren , vedr der er ansat en ny
økonomi konsulent Mikkel Søbye Wedervang. Som kan træffes på tlf
77320239 eller mail msw@dabbolig.dkSå var der mail fra Rikke , at vi evt kunne ansøge om støtte fra TAB til
den rådgiver der skal kigge på vores rør. Så Eva vil skrive en ansøgning
,og sende til Rikke.
Så var der mail fra Charlotte , vedr afd årshjul.
Der havde været afholdt fasterlavnsfest. Den gik rigtig godt , bortset fra
lidt start vanskeligheder. Så vi holder igen næste år.
Så havde 5 af os været på Bl-konference. Dette havde som altid været en
god tur . Yrsa gav et kort referat.
Den første beboermappe var blevet aflevet , af Hanne . Eva havde købt en
stak nye mapper og gjort klar . Der skal udleveres 4 i denne mdr , Yrsa
tager den ene og Eva 3 stk.

4. Meddelser fra ejendomsmesteren , buget og staderapport.
Michael havde staderapporten med og budgettet.
Der er blevet sat udendørs askebægere op.
Bestyrelsen godkendte tilbudet på udendørslamper som skal skiftes til ledbelysning.
Der var kommet tilbud på de nye nøgler til kælderne. Det godkendte bestyrelsen. Så der kan komme styr på hvem der har nøgler , undgå hærværk.
Vi snakkede kort om hvordan det går med e-syn. Vi skal være obs på feks
malerne , at arbejdet er ok , og der bruges de rigtige håndværker.Intet at
bemærke til budgettet.
5. Varmelauget.
Vi fik et kort referat. De havde bla modtaget tilbud på nye afkølingsmålere. Dette er meget dyrt. Så lige nu afventer de svar fra Htk . Så de snakker
videre til aug.
TAB.
Vi fik kort referat. Der var bla vedtaget at de der deltager i et byggeudvalg fremover, vil få løn for det.
Grundejerforeningen
Vi fik et kort referat. De havde igen snakket om parkeringsproblemet i
området. På vores beboermøde , var der et forslag/ønske om fælde/tilrette
nogle træer i Palmelunden 38-44. Dette vil de kigge på til markvandringen. Så der først svar sidst i juni mdr. Eva vil skrive mail til beboeren om
dette.
Samarbejd udvalget.% nyt.
Loppemarket . Der er møde igen 23/3.
6. Klubber.
Håndarbejde klubben har fået en ny nøgle ansvarlig Susanne Hansen fra
Cederlunden. Da Eva har svært ved at deltage hver gang.
Caféen afholder spansk aften 18/3, der er delt beboer info ud.
Ang cykel klubben , Yrsa og Claus indkalde beboer der er intersseret til et
møde.
7. Kommende aktiviteter.

21/3 samarbejde møde med Nørreby. Sted Østerby kl 16.30-19.+mad.
Yrsa , Claus , Hanne ,Eva deltager. Karina og Heidi ?
23/3 loppemarked møde i Nørreby kl 19-20.Yrsa , Eva deltager. Erik ?
29/3 markvandring kl 16.15. + mad.Yrsa , Hanne ,Eva.går med rundt.
6/5 indvielse af torvet. Vi enige om det skal være om dagen , da det også er
for børn. Måske pølsevogn eller pandekager. Vi kommer med foreslag og
planlægger på næste møde.
Der er Bl-dage i Århus 16-18/11. Yrsa , Karina og Eva deltager.
8.

Snak om de nye vedtægter i grundegerforeningen. Vi var stort set enige.
Claus laver klade på svaret , mailer til Eva , skal sendes inden ¼.

9. Evt, Intet.
Formanden takker for god ro og orden.

Næste bestyrelsesmøde 4/4
Karina tager vagten fra 18.30
Referatet skrevet af Eva.

