Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
2 februar 2016
Deltagere:
Fraværende:

Claus, Yrsa , Karina ,Erik ,Finn , Heidi ,Hanne og Eva

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Konstituering: Vi fik først en god snak , angående det fremtidige samarbejde i bestyrelsen.
Eva fortsætter som formand. Karina bliver næsteformand.
Yrsa fortsætter som kassere. Erik og Claus bestyrelses medlemmer.
Hanne og Heidi er suppleanter.
4. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB.
Vi takker Dennis og Karsten for Deres tid i bestyrelsen. Byder et stort velkommen til Hanne og Heidi. Der var stort ros fra beboerne , med hensyn
til spisning ved beboer mødet.
Der er kommet tilbud angående hjerte starter. Vi vælger Medidyne , som
DAB anbefaler. Vi blev enige om den skal hænge udenfor , på endevæggen
ved bagdøren ind til ejendomskontoret.
Vedrørende forslaget , ang lukning af passagen i Østerby alle 18 -20. Eva
prøver at sende mail til Lars Koch.
Vedrørende forslaget om vej forhindringer i Palmelunde og Olivenlunden,vil Finn gå videre med dette.
Vedrørende forslaget om flytte køkkener , snakker vi med Finn om dette
på næste bestyrelses møde.
Der er kommet nyt kursus hæfte. De nye suppleanter blev tilbudt kickstart. Heidi har sagt ja tak , Hanne vender tilbage.
Så er der bl-konference fredag 4 marts kl 16 til lørdag 5 marts kl 15.30.
Yrsa , Karina , Heidi , Eva er blevet tilmeldt. Erik og Hanne vender tilbage.
5. Gennemgang af mangelliste
Vi gennem gik liste. Claus laver en opdateret liste , som I alle får tilsendt.

6. Meddelelse fra ejendomsmester
Vi gennemgik staderapporten. Får i også vedhæftet.
Finn fik grønt lys for at sætte video opvågning op i kælderne i Østerby alle.Finn går også videre med dør udskiftningen i kælderne.-

7. Budget og regnskabsopfølgning
Der var ingen bemærkninger til den af Finn udleverede budget og regnskabsoversigt.
8. Intet nyt fra varmelauget
8.1 Intet nyt fra TAB.
8.2 Intet nyt fra Grundejerforeningen.
9. Klubberne- Vi snakkede kun om cafeén. Der er ikke købt nyt tv endnu,da
det var udsolgt. Men det bliver købt på et tidspunkt. Til marts bliver der
holdt møde , for dem der vil være i cafe gruppen. Få den op og kører igen ,
med nye tiltag.
Yrsa og Eva arbejder med cykelklubben.
10. kommende aktiviteter.
Fasterlavnsfesten på søndag 7 februar. Erik har købt tønderne. Karina ,
Yrsa og Eva køber ind fredag eftermiddag.
11 Eventuelt. Erik spurgte til hvor langt det er med udskiftningen af de lange
Ventiler . Vi afventer fra DAB. . Eva fortæller der bliver et fælles møde
De andre byer ,angående samarbejde med aktiviter i området. Vi afventer
Dato.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 1 marts kl 19.
Referatet skrevet af Eva.

