Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
5. maj 2015 – referat
Deltagere:
Fraværende:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Erik undrede sig over, hvorfor aftalen med Karsten om rydning af de gamle legepladser, ikke er nævnt i referatet.
Claus svarede, at aftalen med Karten er indgået i legepladsudvalget og ikke
blev behandlet på bestyrelsesmødet.
Herefter blev referatet godkendt.
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB
• Eva orienterede om DABs seneste opgørelse over puljen til køkkenistandsættelser. Vi skal huske rettidigt at søge om en ny pulje.
• Det blev aftalt, at opsætte kommunens plan og aktiviteter for deres strategiplan
2020. Opsættes på vaskeriret og dørene til fælleshuset.
• Eva nævnte et møde den 04.06.15 om solceller. Hvis nogen er interesseret i at
deltage i mødet, så kontakt Eva for nærmere oplysninger.
• Eva har fået et tilbud på en hjertestarter til fælleshuset (selskabslokalet) med
10% rabat. Det blev besluttet at, hjertestarteren skal placeres i vaskeriet så flest
mulige kan få gavn af den.
• YouSee: Det blev aftalt, at beboere selv skal betale for låsesmed, hvis der ikke
er adgang i den endeligt varslede periode, hvilket så skal fremgå af varslingerne! Ref. Bemærkning: Hvem sørger for det?
• Legepladser: Eva oplyste, at Cado påbegynder etableringen af de nye legepladser i næste uge (uge 20/2015). Arbejdet kan først helt afsluttes i uge 25/2015
på grund af leveringsproblemer fra en fabrik i Tyskland.
4. Gennemgang af mangelliste
Mangellisten blev gennemgået og opdateret. Den opdaterede udgave udsendes
sammen med nærværende referat.
5. Meddelelse fra ejendomsmester
Finn oplyste, at der har været meget stille på det sidste.

6. Budget og regnskabsopfølgning
Der var ingen bemærkninger til den af Finn udleverede budget og regnskabsoversigt. Der forventes et mindre overskud ved regnskabsårets afslutning.
7. Nyt fra varmelauget
- Intet. Næste møde i Varmelauget er i august 2015.
8. Nyt fra TAB og grundejerforeningen (GF)
8.1 – Intet. Næste møde i TAB er den 11. maj 2015.
8.2 – Intet. Næste møde i Grundejerforeningen er den 2. juni 2015.
9. Kommende aktiviteter
9.1 Jubilæums- og Sommerfest afholdes den 20. juni 2015. Der er bestilt hoppeborg, mad, musik osv. Det blev besluttet at ejendomsfunktionærerne med
vedhæng inviteres til spisningen om aftenen.
9.2 Sommertur: 27. juni 2015. Jævnfør ovenstående bliver sommerturen kun en
spisning for bestyrelsesmedlemmer.
9.3 Markvandring med DAB (Phlillip) er aftalt til den 25. juni kl. 15.00.
9. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2 juni 2015 kl. 19.00.

