Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
1 november.
Deltagere:
Afbud.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste mødeDer
Eva havde en tilføjelse, havde glemt at skrive der var indkøbt pc til
kontoret husk den skal ligges i skuffen efter brug.
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB.
Heidi , Hanne , Karina , Yrsa og Eva havde været på frivillig dag
29/10.Det havde været så godt. Dejligt sted det blev holdt,gode indslag.
Kan klart anbefales at deltage næste gang.Vi kunne godt tænke os at give
ny indflyttet beboer et besøg. Med en lille blomst , lave en mappe med bla
info om klubberne. Stort set alle i bestyrelsen vil gerne deltage i det. Vi
starter på det til januar. Vi fordeler mdr i mellem os.
Vi startede mødet med have vandring. Stort set er der fint i området. Men
rigtig mange beboers hække er for høje. Finn fik en liste på nogle beboer
der skulle havde have breve.
Det revideret regnskab var kommet og godkendes.
Der var kommet mail fra Rikke ang dato for beboermødet,som bliver tirsdag 24 januar. Vi blev tilbudt at der kom en sekretær med til at skrive referatet.Vi skal lige vende tilbage om vi ønsker dette.
Vi fik snakket om julebelysning . Fandt det vi ønsker, Finn vil sørge for at
bestille det via nettet.
Så der invitation til budget seminar , onsdag 16 november. Yrsa , Claus og
Eva deltager ihverfald. Kl 17-21. Eva sørger for mad.Eva tilmelder os.
Så var der invitation til konference for almene bestyrelser i HTK. Det er
den 14 december kl 16.30-19. Yrsa , Heidi og Eva deltager. Eva tilmelder
os.

4. Meddelelse fra ejendomsmester . Vi havde fået tilsendt staderapporten og
årsplanen dagen før. Der mangler lys ved cykelskuret , hvor der lige er sat
ny dør i . Men det var bestilt. Der kommet tilbud på udendørsbelysningen
, Finn indhenter et tilbud til. Smeden var i gang med at lave en skraldespand til torvet. Vi havde hørt fra nogle beboer at der havde været noget
ravage i kælderen i de ulige nr i weekenden. Finn vil kigge video båndet
igennem.
Finn bestiller et juletræ.
5. Budget og regnskabsopfølgning
Ingen bemærkninger.
6. Varmelauget . Der afholdes ekstra møde 2/11 , vedr varmelaugets fremtid. Vi afventer.
6.1 TAB. Intet nyt.
6.2 Grundejerforeningen .Der fik vi et kort referat fra sidste møde. Der
var en del snak om parkeringes problemerne i området.Vi får snart
udkast til de nye vedtægter. Der afholdes generalforsamling 7/11
6.3. Samarbejdsudvalget. Der havde også været snak om parkering.De
Snakkede også om skiltene i området. Samarbejds udvalget vil tage
Foto af vores skilte. Så kan få mere ensrettet skilte i området.
7. Klubberne. Der mangler stadig at komme beboer info ang den nye spille
klub om torsdagen. Claus vil prøve at få Jørgen til at lave det.
Dagdriverbanden har tilbudt at gøre klar på værkstedet til den nye cykelklub. Dette takkede bestyrelsen selvfølgelig ja til.
Der var kommet referat fra autoklubbens bestyrelsesmøde 9/10. De afholder generalforsamling 1/12 kl 19.30.
Der er J-dag i cafeén på fredag.
8. Kommende aktiviter.
Generalforsamling i grundejerforeningen 7/11 kl 19
Repræstentantsskabsmødet 14/11 kl 18.30
Budgetseminar 16/11 kl 17-21.

Juletræesfesten 27/11 kl 13.30. Der er fundet julemand.Yrsa , Karina og
Eva står for festen.
9. Ordensreglerne. Gruppen havde afholdt møde. Der var lidt omskrivning i
teksten.Vi skal alle læse det igennem til næste møde. Tage en snak om
dem. Det skal så også med til beboermødet.
10.Eventuelt.
Claus vil lave et nyt beboer information. Med bla opsang ang storskrald,
J-dag i cafeén . Juletræesfesten.
Formanden takker for god gå tur samt et godt møde.
Næste møde bliver 6 december.
Referatet skrevet af Eva.

