Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Referat fra 5 april 2016
Deltagere: Karina , Erik ,Claus ,Hanne , Heidi og Eva
Afbud:
Yrsa og Finn.
1. Dagsorden godkendt.
2. Referatet fra sidste møde godkendt.
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB
Der er kommet svar fra Lars Koch , det er ok vi lukker gennemgangen /
Østerby alle. Forslaget fra beboermødet. På næste møde drøfter vi hvordan den skal lukkes. Der er sendt info mail til forslags stilleren.
Så var der mail fra Rikke vedr køkkenpuljer .Kommunen har først møde
10 maj. Der er sendt info seddel ud til beboerne.
Så var der kommet nyt fra Grønt forum. Der er klima og energinetværksmøde 19/5 kl 17. Jeg ønsker at deltage i mødet . Hvis man ønsker at
deltage siges dette på næste bestyrelses møde.
Så var der mail fra Lisbeth Mathisen , vedr grundejerforeningen. Der er
kommet en ny service leder. Der skal ryddes op i gamle aftaler ang græsslåning m.m. Vi skal vende tilbage senest 1 maj.. Så vi får snakket med
Finn om dette.
Den 21/3 var der møde med de andre byer . Vi blev enige om der skulle laves et samarbejdeudvalg. Der snakkes bla om fælles sommerfest for alle
byer . Der var også en del snak om fælles holdning ang parkering .Næste
møde er mandag 11/4 kl 19. Yrsa og Claus vil deltage. Erik og jeg vil også
deltage i møderne når vi kan.
Bl-konferencen var gået godt. En del snak om boligstøtten ville blive nedsat , så der måske vil blive flere fraflytninger , og snak om flygtninge i boligområderne. Så fik vi et nyt redskab , frivillighedscirklen . Som vi vil

prøve at bruge. Eva lagde bogen fra Hans Engel , så alle kunne få lov til
at se.
4. Gennemgang af mangelliste , tager vi på næste møde når Finn er der.
5. Nyt fra ejendomsmesteren. Ting vi ønsker ejendomsmesteren skal tage sig
af.
Vi ønsker at der i staderapporten kommer en forventet slut dato på.
Videoovervågningen er stadig ikke opsat , da der har været flere indbrud
,haster det .
. Hjertestarteren er opsat , der mangler noget mere lys .Vil Finn sørge for
dette? Dato for hjertestarter kurset?.
De puller i palmelunden og olivenlunden , er ikke sat op endnu. . Der skal
rykkes !.Gerne snart være sat op.
På sidste møde blev der aftalt af Finn skulle skrive til beboren i Olivenlunden , ang hækklipning. Har beboeren fået brev?
Så ønsker vi opslagstavler ved skralderum , i tæt/lav. Vil Finn få tilbud på
dette?
Kigge på aftaler med grundejerforeningen.
6. Inter nyt fra varmelauget
7. Claus gav et kort referat fra TAB mødet. Claus havde ikke deltaget i mødet. Det blev godkendt at alle TAB bestyrelses medlemmer skal havde en
Ipad , så møderne fremover bliver papirløse.
7.1 Der havde været et ekstra ordinært grundejerforeningsmøde , ang
fremtiden for sygemeldt ansat.
8. Klubber. Der er lige nu 4 medlemmer i autoværkstedet. Autoværkstedet
må ikke bruges til opbevaring af ting.

Cafeén. Der var kommet forslag om Petanq klubben skulle overtage cafeén. Men det var der ikke enighed om på nuværende tidspunkt. Da der
på sidste møde blev lavet en Cafe´gruppe, som er gået i gang med snakken
om fremtiden.
Erik havde fundet et godt tilbud på nyt fladskærms tv til cafeén . Det blev
godkendt at købe dette. 60 tommer til 8000 kr, der indkøbes også en
cromcast.
På søndag 10/4 holder vi åbent hus for beboerne , så de kan komme og se
klubberne . Måske blive inspireret til nye klubber. Der serveres kaffe og
kage.
9. Eventuelt.
Næste møde er 3 maj. Referatet er skrevet af krykhusaren Eva

