Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
5. august 2014 kl. 17.00 - Referat
Deltagere: Claus, Yrsa, Michael (i stedet for Finn), Eva, Erik, Karina, Karsten og
Dennis. Jens Christoffersen, DAB deltog under dagsordenens pkt. 1.
Fraværende: Ingen
1. ”Markvandring” og opfølgning på denne
Jens Christoffersen, DAB gennemgik kort de punkter han havde noteret under ”markvandringen”.
Jens lovede, at han inden for en uges tid ville fremsende notat/referat som et
samlet resultat af ”markvandringen”.
Yderligere punkter, der blev taget op med Jens:
- Renovering af taget på Vaskeribygningen
Det blev aftalt, at Jens får udarbejdet et budget for færdiggørelse af det
flade tag på ”vakeribygningen”.
- 1-års gennemgang af døre- og vinduer
Jens gav udtryk for, at 1-års gennemgangen bliver stikprøver udført af et
eksternt firma.
Claus mente omvendt, at det er aftalt, at samtlige lejemål skal besigtiges
under 1-års gennemgange.
Det blev aftalt, at spørgsmålet tages op på førstkommende byggemøde
med Anders Nørgård TL).
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (ex.ordinært møde d. 24.06.14)
- Godkendt
4. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB
Eva nævnte, at et nyt nr. af ”Grønt Forum” er udkommet.
5. Meddelelser fra Ejendomsmester
- Intet

6. Budget og regnskabsopfølgning
- Intet
7. Nyt fra Varmelauget
- Intet. Næste møde i Varmelauget er d. 18.08.14.
8. Nyt fra TAB og Torstorp Grundejerforening
- Intet. Næste møder i TAB og Grundejerforening er i september 2014.
9. Kommende aktiviteter
9.1 Ansøgninger til TAB Dispositionsfond
Det blev aftalt at søge om tilskud til:
- Facade- og tag renoveringen af ”Vaskeribygning?” – det flade tag
- Renovering af torvet
Ansøgning om tilskud til solcelleanlæg udskydes.
Eva kontakter Rikke Stigsager, DAB om hjælp til udformning af ansøgningerne.
9.2 Telefonpenge penge til formand.
Eva foreslog et ”telefontilskud” på op til 2000 kr. årligt til formanden, hvilket
bestyrelsen ikke havde indvendinger imod.
Det blev aftalt, at Eva selv kontakter DAB.
9.3 YouSee
Eva udleverede senest modtagne materialer om ny YouSee aftale til Yrsa.
Det blev aftalt at holde ekstraordinært afdelingsmøde angående YouSee tirsdag den 07. oktober 2014 kl. 19.30
9.4 Ø-cafeen
Udskudt til mødet i september
9.5 Nøgler eller ”Chip-kort” til Fælleshuset samt opdatering af
G4S-adgangskoder
Udskudt til mødet i september
10. Eventuelt
- Intet
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 2. september 2014 kl. 19.00.

