Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
3. februar 2015 – referat
Deltagere:
Fraværende:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB
• Rikke har underrettet YouSee om, at vi ønsker en aftale med en 7 års bindingsperiode. Yrsa følger op på sagen.
• Stenene ved Palmelunden: Finn oplyste, at DAB’s juridisk afdeling sender
brev til beboeren vedrørende ulovlig parkering samt ulovlig flytning af de
udlagte store sten.
• Legepladser: Eva, Yrsa, Carsten, Claus og Finn gennemgår legepladserne
og kommer med forbedringsforslag.
• Ny PC til bestyrelsen er købt.
• DAB har ansat Phillip Lauridsen som efterfølger for Jens Christoffersen.
Phillip begynder den 02.03.15 og vil i den første måned arbejde sammen
med Jens.
4. Gennemgang af mangelliste
Mangellisten blev gennemgået og opdateret. Den opdaterede udgave udsendes sammen med nærværende referat.
Claus rykker Jens for svar på hans udeståender.
5. Meddelelse fra ejendomsmester
Der er mange flyttesager i øjeblikket, primært pga. dødsfald.
Beboerinformation: Yrsa og Claus laver en ny beboerinformation, der udsendes på tirsdag (10.02.15). Det vil bl.a. handle om servicegennemgangen
af døre og vinduer samt udluftning, indeklima og fugtproblemer.
6. Budget og regnskabsopfølgning
Der var ingen bemærkninger til den af Finn udleverede budget og regnskabsoversigt.

7. Nyt fra varmelauget
Claus oplyste, at næste møde i Varmelauget er den 10. februar 2015.
8. Nyt fra TAB og grundejerforeningen (GF)
8.1 – intet 8.2 – Intet 9. Kommende aktiviteter
9.1 Fastelavnsfesten bliver den 15. februar 2015.
Eva undersøger om selskabslokalet kan anvendes til arrangementet eller det skal rykkes til Ø’Cafeen.
9.2 Sommerfest Eva og Karina arbejder videre med et forslag for dagen.
9.3 Sommertur: 27. juni 2015. Forslag diskuteres på næste møde.
9. Eventuelt
- Intet Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 3. marts 2015 kl. 19.00.

