Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
6. august 2015 – referat
Deltagere:
Fraværende:

Eva, Claus, Erik, Karina og Yrsa
Karsten, Dennis, Finn

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt.
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB
Eva meddelte,
• at vi har modtaget det endelige og godkendte regnskab vedrørende udskiftningen af døre og vinduer samt at regnskabet vedrørende facade og tag renoveringen er under udarbejdelse
• at varmen nedsættes med 6%
• at vi har modtaget en invitation til et ”fællesskab og frivilligheds kursus” den
31.10.15 på Sørup Herregård”. Interesserede kan kontakte Eva. Det blev også
aftalt at spørge Hans og Kristian om de kunne have lyst til at deltage
• Eva efterlyste deltagere til kurserne ”Bestyrelsesarbejde” og ”Flyttesyn”. Interesserede kan henvende sig til Eva.
• Renovering af torvet: Det fra DAB modtagne finansieringsforslag blev gennemgået. Det blev aftalt, at Claus kontakter Rikke for at få svar de vores
spørgsmål.
Ref. bemærkning: Rikke kunne ikke hjælpe med afklaring og forslog at det tages op med Henrik Bjerre, når han er tilbage fra ferie den 21.08.15, hvorefter
ansøgningen til TABs dispositionsfond færdiggøres. Rikke oplyste, at det er OK
i forhold til, hvornår ansøgningen skal foreligge i TAB.
Ansøgning til TAB s dispositionsfond: Det blev aftalt at Yrsa og Claus laver
et udkast, der sendes til Rikke. Jævnfør ovenstående, har vi dog lidt mere tid
end først antaget til at få udkastet færdigt.
4. Gennemgang af mangelliste
Mangellisten blev ikke gennemgået.
5. Meddelelse fra ejendomsmester
- Intet.

6. Budget og regnskabsopfølgning
- Intet.
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 september 2015.
8.2 – Intet. Næste møde i Grundejerforeningen i september 2015.
9. Kommende aktiviteter
- Intet
10.Eventuelt
- Intet

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 1 september 2015 kl. 19.00.

