Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
5 oktober.
Deltagere:
Afbud.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB.
Heidi , Yrsa og Eva havde været til klima/netværksmøde på HTK. Fik ikke så meget ud af det. Fik et hæfte med hjem,klar til fremtiden spar på
energien . Så blev vi tilbudt at låne en I-C meter i 3 mdr. Så vi kunne måle
vores indeklima,os der deltog i mødet. Vi får dem udleveret i miljøcentret.Så fik vi nogle gode ideer til beboer aktiviteter. Feks sjov søndag 1
gang om året.
Eva havde snakket med en nabo fra Irak,om at lave en madlavnings
dag/aften for beboerne. Så det arbejder vi videre på. Naboen og hendes
datter vil gerne undervise ,beboerne skal være med til at lave maden.
Så det er på tegne brættet,men bliver først i det nye år.
Eva havde snakket med Rikke ang haverne .Det er bestyrelsen der beslutter hvem der skal havde have breve. Så bestyrelsen skal gå have vandring
en gang om året. Give ejendomsmesteren besked om at sende have breveSå bestyrelsen må blive enige om hvordan vi vil havde haverne skal se ud.
Er der nogle ændringer i ordensreglerne. Så kan vi få det ændret på januar mødet.Vi blev enige om ved næste bestyrelses møde at gå have vandring først,så spise lidt pizza inden mødet. Så tirsdag 1 november kl 17
går vi havevandring.
Vi fik ikke snakket jom julebelysningen. Så kom gerne med foreslag til
næste møde. Så vi kan få pyntet torvet.
Så var der kommet nyt Grønt boligforum.Hvis nogle vil læse den kan Eva
sende den. Der vil blive afholdt temaften om ressourcestrategien. Ang affaldssortering. Dette er 2 november kl 19 i Driftbyens kantine. Nogle som
vil deltag? Så bare sig det til Eva. Det næste klima/netværksmøde som
drejer sig om finansering af energibesparelse og bedre varmeløsninger.
Mødet er 17 november kl 17. Nogle som vil deltag?. Så giv Eva besked.

4. Meddelelse fra ejendomsmester . Vi fik udleveret stade rapport og års
planen. Det er nyt med års planen. Denne vil fremover blive udleveret,når
det nye budget år går i gang. Så vi kan se hvad der skal ske i årets løb.
Stade rapporten er så til det der i gang, hvad der sker i mdr løb.
Finn afventer tilbud på udendørsbelysningen.
Tømmeren går i gang uge 41 med lukningen af mellemgangen i øalle,cykelskur,læ hegn ved skralde rum palmelunden.
Der er problemer med storskrald i olivenlunden,som bliver lagt foran en
Beboersskur. Så Finn vil få tilbud på et læ-hegn der.
Finn afhenter tilbud på måtter til opgangene.
Malmros går i gang uge 41 med beplantning og blomster chikane.
Der mangler stadig afklaring fra markvandring 2015. Hvor vi blev enige
Om der skulle laves noget ved de små skure på ø-alle. Facade,tag. Vi må
hører phillip om dette.
Der har været vandskade i o-23. Fra radiator.
5. Budget og regnskabsopfølgning
Finn havde kigget på det. Set at kælder dørene kunne finanserec fra konto
116220. Snakker med Phillip om dette.
6. Varmelauget . Der afventes svar på om varmelauget bliver nedlagt. Svaret kommer i november.
6.1 TAB. . Vi fik et kort referat fra Claus. Der var bla blevet snakket om
fremleje af boligen. Dette er ved at blive undersøgt juridisk. Fremtidige vil blive sendt i forkortet udgave elektronisk til formænden.
Indtil viderer er der besparelser på elektronisk flyttesyn.
6.2 Grundejerforeningen . % nyt.
6.3. Samarbejdsudvalget. Som tidligere skrevet var der afholdt evaluerIngsmøde af loppemarked.
7. Klubberne. Der mangler stadig at komme beboer info ang den nye billiar/spille klub. Claus vil snakke med Bjarne. Caffeén er kommet godt i
gang med nye aktiviteter. Fredag 14 oktober afholdes der oktoberfest.
8. Kommende aktiviter.

Frivillig dag 29/10. Juletræesfesten 27/11
9. Ordensreglerne. Gruppen havde ikke afholdt møde endnu, dette bliver i
uge 43.
10.Eventuelt. Intet.
Formanden takker for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag 1 november incl markvandring kl 17 +
Pizza.
Referatet skrevet af Eva.

