Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
2. december 2014 – referat
Deltagere:
Fraværende:

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

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Ingen kommentar.
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB.
• På TAB Budgetmødet den 25.11.14 blev der afsat 500.000 kr. til renovering af torvet, hvilket medfører en huslejestigning på 0.51%.
• Eva oplyste, at Karina er med i ”torve-gruppen”. Forslag om ny udformning af torvet skal sendes til Dennis senest den 31.12.14. Claus
vil forsøge at aftale et møde med anlægsgruppen i DAB, der evt. kan
være behjælpelige med ideer og tegninger.
• Juletræsfesten den 30.11.14 er blevet afholdt og var atter engang en
succes.
• Det blev aftalt, at evt. ændringer til vedligeholdelses- og ordensreglement fremsendes som indkomne forslag til Budget- og afdelingsmødet i januar 2015.
• Eva nævnte, at der er møde med YouSee den 17.12.14, hvor YouSee
vil orientere om en ny rammeaftale med DAB. Eva, Yrsa og Claus
vil deltage i mødet.
4. Gennemgang af mangelliste
Mangellisten gennemgået og opdateret og den opdaterede udgave udsendes sammen med nærværende referat.
5. Meddelelse fra ejendomsmester.
- Intet 6. Budget og regnskabsopfølgning.
Der var ingen bemærkninger til den af Finn udleverede budget og regnskabsoversigt.
7. Nyt fra varmelauget.

Intet nyt. Claus oplyste, at næste møde i Varmelauget er i februar 2015.
8. Nyt fra TAB og grundejerforeningen (GF).
8.1 TAB: Claus oplyste, at næste møde i TAB er i februar 2015.
8.2 GF: Claus oplyste, at næste møde i Grundejerforeningen er i februar
2015.
9. Kommende aktiviteter.
9.1 Møde med YouSee den 17.12.14.
9.2 Budget- og afdelingsmøde den 27. januar 2015 kl. 19.00.
9.3 Fastelavnsfest – endnu ikke fastlagt.
9. EVT.
Karsten nævnte noget om hundeskraldespande i Olivenlunden. Tages op
på næste møde.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. januar 2015 kl. 19.00.

