Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
7. april 2015 – referat
Deltagere:
Eva, Claus, Yrsa og Finn
Fraværende: K
 arina, Karsten, Dennis, Erik
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB
• Eva orienterede om BL konferencen, bl.a. en ny hjemmeside vedrørende

større renoverings- og byggesager
• Eva har kontaktet (hvem?) om hjertestartere. Nørreby har anskaffet en.

Der var enighed om, at Eva arbejder videre med at få etableret en
hjertestarter i selskabslokalet.
• Aftale HTK om energibesparende foranstaltninger: Vi skriver ikke under
og Claus tager spørgsmålet om i TAB.
• Legepladser: Eva oplyste, at 2 firmaer afgiver tilbud på legepladserne.
Bestyrelsen besluttede, at anvende tilbuddet fra CADO.
• Renovering af torvet: Claus fremlagde et par skitser til renovering af
torvet. Det blev aftalt, at Claus kontakter DAB for at få Claus’s’ forslag
visualiseret, således at forslaget kan blive behandlet på næste
bestyrelsesmøde.
Eva gjorde henstillede at man kun melder sig til en arbejdsgruppe, hvis man
også gør en indsats.
4. Gennemgang af mangelliste
Mangellisten blev gennemgået og opdateret. Den opdaterede udgave udsendes
sammen med nærværende referat.
Eva kontakter Rikke vedrørende Jens’s rolle de næste par måneder.
5. Meddelelse fra ejendomsmester
Finn oplyste, at der har været et mindre problem med mus i lundene. Fælder er
blevet sat op.
6. Budget og regnskabsopfølgning
Der var ingen bemærkninger til den af Finn udleverede budget og

regnskabsoversigt.
7. Nyt fra varmelauget
- Intet – (Næste møde i Varmelauget er i august 2015).
8. Nyt fra TAB og grundejerforeningen (GF)
8.1 – Intet. Næste møde i TAB er i maj 2015.
8.2 – Intet. Næste møde i Grundejerforeningen er i juni 2015.
9. Kommende aktiviteter
9.1 Jubilæums- og Sommerfest forventes stadig afholdt den 20. juni

2015. Eva og Karina arbejder stadig videre med et forslag for
dagen.
9.2 Sommertur: 27. juni 2015. Claus forsøger at finde den gamle liste
frem. Alle forslag diskuteres på næste møde.( Ref. bem.: Kan ikke
finde de gamle forslag.)

9. Eventuelt

Bestyrelsen diskuterede afregning og regnskab i forbindelse med
flytninger. Bestyrelsen fandt, at indsigt i ovennævnte ikke p.t. findes i
bestyrelsen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
DAB afholder kursus i ”Flyttesager” for bestyrelsesmedlemmer i oktober med
tilmelding i september.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 19.00.

