Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Referat fra mødet 5 januar 2016
Deltagere:
Fraværende:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3.
•
•
•
•

Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB
Der var kommet ny styringsrapport fra DAB.
Der kommet nyt kursus hæfte.
Ang. Hjertestarter ,afventer vi nyt fra DAB (Phillip Lauritzen).
Den 18/12 havde fest lokalet været udlejet til beboer , som afholdte ungdomsfest. Der havde været meget støj , ballade , stenkast . Politiet blev tilkaldt . Vi vil derfor havde tilført i ordensreglerne for leje af lokalet , at der
ikke må holdes ungdomsfest , uden der er voksne tilstede . og maks antal
skal overholdes. Dette beder vi ejendomsmesteren om at tilføje dette.
• Torvemøderne med Mogens Bundgaard bliver :
Onsdag 13/1 kl 15.00. + onsdag 27/1 kl 14.30 + onsdag 10/2 kl 14.30.

4. Gennemgang af mangel liste :
Sprang vi over da Finn ikke var tilstede.
5. Meddelelse fra ejendomsmester
Finn var ikke tilstede. Men vi snakkede lidt om staderapporten.
Der afventes tilbud på kælder dør , Østerby alle 16. Der har været meget
hærværk , indbrud der. Så vi har talt om video overvågning af kælderen
der. Så vi vil bede Finn indhente tilbud på dette.
Vi snakkede lidt om varme og varmt vand. Der er kommet mange beboer
henvendelser om at det veksler meget for tiden. Så vi vil beder Finn følge
op på dette.

6. Budget og regnskabsopfølgning , ingen bemærkninger da Finn ikke var
tilstede.
7. Nyt fra varmelauget , intet nyt
7.1 TAB intet nyt
7.2 Grundejerforeningen intet nyt.
8. Klubberne : Cafeén ,der vil blive afholdt et møde i marts mdr , for dem
der vil være med i cafe gruppen. Der var stemning for at der bliver indkøbt en ny fladskærm 60 tommer til cafe. Erik vil stå for dette. Vi blev
enige om der så ikke var behov for en ny projektor ,lige nu- Angående
den nye cykel klub ,Yrsa og Eva har ikke nået noget videre endnu.
9. Kommende aktiviteter :
Årets beboermøde tirsdag 26/1 kl 18 ,blev planlagt. Claus og Eva vil sammen lave årsberetningen.
Så er der fasterlavns festen søndag 7/2 kl 14. Erik vil sørge for indkøb af
tønderne.
9. Eventuelt
Erik fortalte at hjemmesiden var blevet opdateret , den er blevet rigtig
flot. Så snakkede vi om at beboerne har taget godt imod gruppen på facebook.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 2/2 kl 19
Referatet er skrevet af Eva

