Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
8 juni.
Deltagere:
Afbud.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB.
Rikke har sendt mail 19/5 , htk har godkendt den 3. køkkenpulje.
Så har Eva modtaget ferie listen fra DAB.
Yrsa og Eva havde været til et godt grønt/klima møde på htk. Der var en
del snak om vandmåler og sparer vand.Vi fik også en brochurer med
hjem,ang sparer vand . Det burde være muligt også bruge på vores gamle
toiletter. Tager den med på næste møde. Vi snakkede lidt om når vi engang skal skifte rør i etage blokkene , så skal der vandmåler op.Vi blev også enige om at på beboer mødet i januar, at tage op ang slukke for varme
ventilen i sommer mdr, da man kan sparer mange penge
Beboeren som havde ansøgt om antenne til walki talki opsat. Beboeren
Kunne ikke forstå at man så måtte sætte den nye lys mast op på torvet.
Jeg har svaret beboeren , at vi stadig ikke kan tillade at opsætte antennen.
Der var kommet en klage fra beboerer i Olivenlunden , vedr stor
skrald.Jeg sender et foreløbigt svar til beboeren. På næste møde snakker
vi mere om skralde problemet. Vi vil selvfølgelig opfordrer beboerne til
først sætte stor skrald ud aften før. Køkken affald hører til i affalds container.
Rikke havde også sendt en mail ,vedr et brev fra You See. Vi kunne sige ja
tak til beboerne får dette brev. You See beklager forsinkelsen vedr pakkevalg. Beboerne får tilbudt 1 stk gratis film kode.
Der er kommet opslag vedr fælles Skt hans på grøningen. Finn får
Sedlerne over , så de kan blive hængt op

4. Mangel listen. Et par punketer som Phillip stod for , er rykket over i staderapporten til Finn. Bla punkt M-11 (2014) og M-08 (2015). Dette punkt
udgår på næste dagsorden.
5. Meddelelse fra ejendomsmester , Finn var ikke til stede. Men havde tilsendt staderapporten og tilbud på kommende tømmerarbejder.
Vi vil rigtig gerne havde forventet slut datoér på i staderapporten.
Angående tilbudene , syntes vi de lyder lidt dyre , at der skal bruges mange arbejds timer på opgaverne . Jeg snakker med Phillip om dette , inden
vi siger ja til tømmer tilbudene. Ang læhegnet der skal laves i palmelunden 4 , var der enighed om det max skal være ca 120 cm højt.
Det godkendt at Finn får bestilt opslagstavlerne og sat dem op.
Vi har forespurgt at få sat persienner op foran 2 dører i fælles huset.
Kunne vi få sat en ca dato på hvornår det er gjort.
Vi afventer stadig svar fra Finn ang hjertestarter kurset. Tid og sted?
Kælder døren i Ø-alle 8 , er gået i stykker , er lige til at skubbe op. Finn
får dette afvide.
Hvornår bliver det ihverksat , at der kun skal hentes storskrald x 2
/ugen.?Så beboerne kan informeres.
6. Budget og regnskabsopfølgning
Der var intet , da Finn ikke var tilstede.
7. Varmelauget intet nyt.
7.1 TAB. Der havde været møde 31/5.
Der havde været rigig meget snak ang effekt drift. Vi fik vist en driftsrapport der var lavet med udregninger om hvad der evt kunne spares..
Bestyrelsen var enige om hvis man skal lave sammen lægninger af byerne , så skal dette ske frivilligt. Der kommer intet godt ud af tvang.
Elektronisk flyttesyn skulle være gået i gang. Der burde komme besparelser på bla rengøring og maler arbejde.
Ellers et meget kort referat af mødet.

7.2 Grundejerforeningen , de havde markvandring d 4/6. Der blev talt om
de ny opsatte pullerter i Østerby. Grundejerforeningen siger det er
Deres fortorv. At vi ikke havde søgt om tilladelse til at sætte dem op.
De måtte godt stå der , men tages ned til vinter så der kunne fejes sne.
Men vi mener fortorvet er Østerbys , vi fejrer selv fortorvet. Jeg følger
op på dette via Rikke.
De 5 træer på Torstorp vejen , imod skolen ,Grundejerforeningen vil
gerne fælde dem. Jeg skal dog lige sende en mail til dem. Dette gør jeg.
Det opfordres at andelsboligerne ikke sætte storskald ved vores skralderum.
7.3. Samarbejdsudvalget.Der var afholdt møde. Der var enighed om fælles
Loppemarked for alle byerne på grøningen. Der var sat dato til 20/8,
den bliver måske flyttet pga det store Ishøj kræmmermarked samme
dag. Bestyrelsen siger ja til at bruge ca 3-5000 kr til det. Karina, yrsa
,og Eva vil gerne være med til planlægningen.
Der blev snakket om fælles holdning ang parkering i området. Nørreby ville prøve at kontakte nærpolitiet.
Yrsa indkalder til næste møde den 21/6 som afholdes i Østerby.
8. Klubberne. ADHD afholdte deres første komsammen lørdag 4/6 , det var
gået godt , trods nogle sygemeldinger. De blev enige om at afholde ADHD
møde igen lørdag 16/7.
Autoklubben. Der er kommet rigtig mange klager over støj , lugt m.m. Betyrelsen vil sende en opfording/klage til klubben . Eva snakker med Rikke
om dette er ok.
Cafen holder grill afslutning 24/6.
9. Kommende aktiviter. Der er markvandring dei 22/6 kl 15-16.30. Vi skal
kigge på mangellisten , og haver. Claus , Heide og Hanne deltager ikke. Så
vi bliver Phillip ,Finn , Erik , Yrsa , Karina og Eva. Der spises lidt pizza
bagefter.
Senere på året vil vi holde en hygge dag/fremvisning af det nye torv for
beboerne
Eva foreslår der afholdes fremvisning/indvielse af torvet for DAB m.m
tirsdag den 28/6 kl 15. Dette godkendes. Der vil blive serveret et lille glas ,
chips , frugt. . Der sendes invitationer til TAB bestyrelse, Malmros, Mo-

gens, Mette , Phillip , Henrik Bjerre , Ulla Gregor ,Rikke
,ejendomsfunktionen og bestyrelsen.
10 Eventuelt.
Yrsa havde deltaget i mødet om at få beboerne til at tænke grønt , som
Dong var vært for. Det havde været rigtig godt. Vi blev enige om at
Snakke mere om dette på næste møde , ang tjek din bolig.Snak energi.

Formanden takker for et godt møde. Ønsker alle en dejlig sommer.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag 2 august.
Referatet skrevet af Eva.

