Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 9 januar 2018
Deltagere:
Afbud.

Claus,Erik, Yrsa , Karina ,Hanne , Heidi ,michael og Eva.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Der var ikke kommet så meget nyt. Der er kommet ny styringsrapport.
Så var der kommet nye kursus hæfter, blev lagt i bestyrelseslokalet.
Eva havde taget jubilæums plakaten med, som vi blev enige om at indramme og hænge op i bestyrelseslokalet.
Vores driftchef Phillip Lauritzen har sagt op. Så der kommer nok en del
hængepartier i vores afdeling. Vi har en del spørgsmål som vi tager med
Anders Holmgren og Rikke Stigsager på mødet 17/1Vi blev enige om at holde et møde imellem autoklubben og bestyrelsen,da
der vist er kommet lidt uoverensstemmelser. Mødet bliver 24/1.
Så var der kommet mail om Henrik Thorhauge Rask , er sat på sagen med
ideal-combi.
Eva havde lavet stikord til den skriftlige beretning , så vil Claus hjælpe
med at skrive den. Den kommer ud sammen med ny indkaldes , hvor der
er rettet at supp.er på valg for 1 år. Samt en tilmelding til spisning.Karina
bestiller maden.
4. Meddelser fra ejendomskontor/staderapport/budget.
Vi havde alle fået sendt staderapport og regnskabet på mail.
Rådgiveren er færdig med rørtjek , vi afventer en rapport.

Der skal (vist nok ) være ansættelses samtaler på mandag. Forhåbentlig
får vi en ny mandt til den 1. Måske en anden end Phillip skal deltage , Michael vil ringe til Anders.
Michael tager julebelysningen på torvet 1/2.
De sørger for at sætte borde og stole op til den 30/1.
Så var der 3 nye indflytninger. Hanne deler beboermapper ud.
Februar tager Eva. Marts tager Heidi. April tager Karina. Maj tager Yrsa.
Ellers ingen bemærkninger fra Michael , skurene forventes færdige om ca
14 dage.
5. Varmelauget. % nyt. Der er møde 12 februar. Claus sagde vi bliver indkaldt til møde 25 januar kl 19.
TAB. Der er møde i februar.
Grundejerforeningen .Der er møde i februar. Erik laver et forslag og sender til grundejerforeningen via Yrsa. Om et vejbump i stedet for de piller
der er sat op på hjørnet af Palmelunden. De bliver tit væltet , og koster en
del at sætte op igen.
Samarbejd udvalget.(NØVS).Er gået i vinter hi.
6. Affalds projektet. Gruppen har ikke haft møde. Erik kom med et nyt oplæg , var rigtig fint. Måske lidt for meget tekst. Heidi har sendt sit oplæg
til Claus og Erik. Claus vil prøve at redigere dem. Så vi snart kan få
hængt fine nye skilte op i de nye skurer.
7. Klubber.
Håndarbejde holder pause.
Spille klubben holder ved lidt endnu.
Der møde med auto klubben 24/1.

8. Kommende arrangementer.
Møde med Anders Holmgren og Rikke Stigsager 17/1 kl 16.
Yrsa , Claus , Karina og Eva deltager.
Fasterlavnsfesten 11/2. Karina laver indbydelsen , som gælder alle aldre
,voksne må også gerne klæde sig ud.Indtil videre deltager Yrsa , Karina og
Eva.
9. Eventuelt. Vi snakkede lidt om beboermødet , om hvem der på valg m.m.
Så blev der skålet Godt Nytår.
Formanden takker for et godt møde og året der gik.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag 6/2
Eva tager kontor vagten fra 18.30. Referatet er skrevet af Eva.

