Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
6 september.
Deltagere:
Afbud.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og nyt fra DAB.
Der blev afholdt hjertestarter kursus d 31 august. Det var rigtig positiv
tilbage melding fra beboerne som deltog. Vi snakkede lidt om måske holde
et nyt kursus næste år.
Der blev afholdt fælles loppemarked med byerne i lørdags. Som gik
godt,vi afventer evalueringsmødet d 22/9.
Vi blev enige om at vælge samme køkken leverandører som Nørreby. Det
vil sige Vordingborg , Kvik , Hth og Tvis. Rikke har fået mail om dette.
Der snakkes beplantning af torvet , vi fastholder planen . Mette har fået
mail om dette.
Finn har målt op,det ville passe fint med den mellem stub. Så vi kan forhindrer bil kørsel på torvet. Finn tager kontakt til Malmros. Finn havde
fundet et par skraldespande. Vi kunne bedst lide den til ca 5.000 kr. Finn
vil sørge for indkøb af denne.Måske skal vi havde en til på et tidspunkt.
Der var kommet udkast af regnskab og afvigelser fra Henrik Bjerre. Ingen kommentar.
I sommers blev der klaget over affald uden for skurene, af en beboer i olivenlunden . Dette var ikke blevet bedre, især et problem i Olivenlunden.
Finn vil lave en ny skrivelse til alle beboer ,hvordan affaldet håndteres .
Samt storskald kun bliver afhentet mandag og torsdag.
For nogle uger siden blev der delt nyhedsbrev ud til beboerne. Der stod
bla også om affaldsprolemet. Vi havde fåen en beboer til at oversætte nyhedsbrevet til arabisk og engelsk. Kun en prøve. Beboren vil meget gerne
hjælpe med oversættelser en anden gang.
Vi snakkede om vores julebelysning til torvet. Vi kan komme med forslag
til næste møde 4/10, så vælger vi en løsning.

Der er lavet en arbejdsgruppe , Yrsa , Erik og Claus . De vil kigge på ordensreglerne. Om der er nogle ændringer m.m.
Der mangler en pc som står fast på bestyrelses kontoret. Claus har mange
ting liggende på hans pc , som vi tit mangler og skal havde overført. Yrsa
vil gerne kigge efter en pc til kontoret.
Der er kommet invitation tl frivillig dag 29/10. Der vil blive spurgt i de
forskellige klubber , hvem der er interessert i at deltage. Vi følger op på
dette 4/10 og Eva tilmelder os. Heidi , Karina og Eva kan deltage. De andre vender lige tilbage.
Vi snakkede en del om haver , have breve.Hvem der har ansvaret , hvem
der skal tjekke haverne. Eva vil kontakte Rikke og få en snak om dette.
4. Meddelser fra ejendomsmesteren , buget og staderapport.
Der var kigget på tømre tilbudet , der var revideret lidt i prisen. Vi blev
enige om at opgaverne skulle sættes i gang. De starter med at lave mellemgangen i ø-alle. Derefter cykelskuret , og det lille hegn i palmelunden.
Der var kommet nyt tilbud på alle ståldørene i kælder. Det var billigere.
Prisen var ca 114.000 . Dette blev godkendt , og sættes i gang.
Der mangler navne skilte i nogle af opgangen. Dette bliver lavet.
Det trænger til nye måtte i opgangene i ø-alle. Dette indhenter Finn tilbud
på.
Afmærkning af p-båse var gået i gang inden sommeren. Dette laves færdigt. Der blev spurgt om beboerne selv kunne gå på Brunata hjemmeside
, se deres varmeregnskab. Finne vil undersøge om vi er tilmeldt dette.
Lys masterne/lamper i området er ved at gå i stykker og bruger rigtig meget strøm. Finn har indhentet et par tilbud på nogle nye , ser pæne ud ,og
energi besparende. Finn vil få et tilbud på , hvis vi skifter alle ud på en
gang. Mener det var ca 3000 kr pr stk.
Dette var sidste gang med staderapporten. Næste gang bliver det et nyt
skema som Finn vil bruge . Claus vil hjælpe Finn med nogle tip.
De er i gang med at udskifte varmt vandbeholdere i ø-alle lige nr.
Selskabslokalet bliver malet næste uge.
Ikke mere fra Finn.
5. Varmelauget.
Claus gav et kort referat af mødet 17 august.Vi vil hører nærmere hvad
der sker med varmelauget.
TAB.
Der er møde næste uge.

Grundejerforeningen.
Vi fik et kort referat af sidste møde.Claus har været med i en arbejdsgruppe ang vedtægerne. De bliver ikke færdige i år. Så Claus fortsætter et
år til.
Samarbejd udvalget.Vi snakkede om loppemarket. Næste møde er den
22/9. Hvor dette vil blive evalueret.
6. Klubber.
Der blev snakket om den nye spille/billiard klub endnu ikke havde udsendt skrivelse til beboerne. Claus vil snakke med Bjarne om dette.
Der blev afholdt et godt beboermøde 25/8 ang cafeén. Karina , Heidi ,
Hanne og Claus er ved at lægge nye spændende planer for cafeén
Der skulle holdes Cafe møde , efter bestyrelses mødet.
7. Kommende aktiviteter.
Torsdag 8/9 er der klima/netværksmøde på kommunen. Hvor Heidi , Yrsa
,Karina og Eva deltager.
Mandag 12/9 skal Eva til formandsmøde
Frivilligdag 29/10
Juletræesfest 27/11.
8. Eventuelt.
Formanden takker for et godt møde.

Næste bestyrelsesmøde bliver 4 oktober kl 19.
Karina tager vagten fra 18.30
Referatet skrevet af Eva.

