Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Referat fra 3 maj 2016
Deltagere:
Afbud:

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB
Krydsvippen på Østerby alle er gået i stykker. CADO har været ude og
kigge på den . Den bliver lavet uden beregning.
En beboer har ansøgt om tilladelse om opsætning af en walki talki
antenne. Der enighed om dette kan der ikke gives tilladelse til. Beskeden
er givet vider til Phillip/DAB ,som giver beboeren besked.
En beboer har fået nr 2 klage. Beboeren har det psykisk dårligt. Eva har
mailet til socialpskiatrien htk. De var meget hurtige til at besvarer mailen.
De kendte godt beboeren , men vidste ikke der var kommet klager. Så de
vil følge op på dette.
Så har vi kigget på lukningen af mellemgangen i Østerby alle. Der var
enighed om at lukke helt af . Finn vil få tømmeren til at give tilbud på dette.
Projekt torvet. Det kører fint. Der var dog lagt nogle meget grimme fliser.
De er taget op igen. Der bliver lagt nye.
4. Gennemgang af mangelliste ,blev kort. Da den udgår på dagsorden. Vi går
over til at staderapporten.
Der er et par punkter som Phillip har overtaget. Vi rykker for dato på disse. Det er punkt M-12 fra 2014. Punkt M-08 fra 2015.Som efterhånden ,er
så hårdt tiltrængt. Jeg skriver til Phillip om dette.
5. Meddelser fra Finn.

Vi fik udleveret staderapporten på mødet. Der mangler stadig forventet slut
Dato på opgaverne
Finn ville rykke for pullerterne, samt få slut dato.
Ved beboermødet var der forslag om læhegn ved skralderum i Palmelunden.
Dette blev vedtaget. Men ikke lavet endnu. Finn vil gå videre med dette.
Der har været problemer med Tømmeren,så der skulle findes en anden.
Opslagstavlerne som vi ønsker opsat , Finn kigger på dem i nørreby.
Grundejerforeningen ville gerne havde vi sendte brev til beboeren på hjørnet
Af Olivenlunden. Da hækken er for bred og spærrer for udsynet. Finn vil
Skrive til beboeren.
Finn får sat hjertestater skiltene op. Vil finde ud af om hjertestarter kurset
Kan afholdes i fælleshuset og hvornår.
Finn vil opsætte persienner i fælleshuset,der mangler to steder.
En beboer er plaget af myrer. ,der bliver spurgt om afdelingen skal betale for
myrer gift. Der var enighed om beboeren selv skal sørge for dette. Med mindre
det er rigtig meget. Så må Rentokil inddrages.
6. Budget og regnskabsopfølgning
Finn udleverede budget og regnskabsoversigt. Intet at bemærke. Finn vil
Snakke med Henrik Bjerre, om forklaring på nogle tal7. Intet nyt fra varmelaug,TAB,og grundejerforeningen
8. Klubber.
Der skulle havde været Cafe møde d.d, men udskudt til næste uge.
Så er der startet håndarbejde klub op d.26/4. Men god succes. Så det forsætter hver 2 tirsdag i ulige uger.Her i starten er jeg (Eva) nøgleansvarlig.
Yrsa vil,få gang cykel klubben, måske opstart i aug.
Nogle beboer er i gang med at lave en ny klub. Mødested for familier til
børn med ADHD/Autister. Første gang bliver lørdag 4/6 kl 12-16. Berit
Laursen bliver nøgle ansvarlig.
Så dejligt vi har fået lidt mere gang i beboerne.
9. Kommende aktiviteter.
Samarbejde udvalgsmøde den 10/5. Yrsa og Erik deltager.
Lær beboerne at tænke grønt den 12/5 . Yrsa deltager.
Grønt klima møde den 19/5. Yrsa , Karina og Eva deltager.
Repræsentantskabsmødet den 25/5. Yrsa ,Claus og Eva deltag

10.Eventuelt. Intet.
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 8/6. Da Eva er på kursus dagen før.
Referat af Eva Schmidt

