Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 7 august 2018
Deltagere: Michael, Jan, Karina, Yrsa, Hanne, Heidi og Eva
Afbud: Claus
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Velkommen tilbage fra sommerferie.
Mail fra Charlotte: status om igangværende sager i Østerby - ingen
tilføjelser.
Så der kommet nogle datoer til kommende arrangementer.
Fælleskredsmøde/BL. Den 3/10 Roskilde, hvem deltager: Karina, Yrsa og
Eva. Eva tilmelder.
Frivilligdag på AFUK 27/10, invitation følger.
Jubilæumsfest Sønderby 31/8 kl. 17.30 (med ledsager), Eva laver samlet
tilmelding. Yrsa sørger for gave.
Jubilæumsfest Nørreby 8/9 kl. 18 (bestyrelsen), Eva laver samlet tilmelding.
Så det op over hvis vi skal ansøge dispositionsfonden/TAB, det inden 13/8.
Ellers er der ikke kommet noget fra DAB.
Så skulle vi snakke videre om badeværelsesordningen, fået Vesterbys
forslag. Vi ønsker ikke at bruge rådgiver. Vi vil gerne bruge Vesterbys
forslag. Dette skal skrives om, og så tager vi det med på januar beboer
møde, så det kan blive godkendt.

4. Meddelelser fra ejendomsmesteren, buget og staderapport.
Vi har alle fået til sendt staderapporten og budget.

Der var kommet tilbud på ny varmeveksler. Givet videre til Lars Gissel,
der vil kigge på det.
Fotoklubben ønsker at få malet lokalet, hvis de får malingen,
Så maler de selv. Dette godkendes.
Eva spørger Michael om vi ikke kunne få ryddet op i de gamle cykler
I området. Vi blev enige om der skal laves en info til beboerne, og de skal
Sætte mærkat på. Så bliver de stillet i et skur i nogle mdr.
Michael går videre med det.
Indflytninger: P-10. Hannes tur til beboermappen.
5. Varmelauget. % da Claus ikke er her.
TAB. % da Claus ikke er her.
Grundejerforeningen. % da Claus ikke er her.
6. Affalds gruppen. Vi snakkede om at lave en lille folder med
affaldsreglerne, som vi kan lægge i beboermappen. Jan vil gerne
lave det, Heidi sender billeder m.m. til Jan.
7. Klubberne. Håndarbejdsklubben vil prøve om de kan få den op og
kører igen. Caféen er åbnet igen. Petanque har kørt hele sommeren.
Michael spørger fotoklubben, hvem der er i bestyrelsen nu.
Der er et problem med petanque banen, med en hund der graver huller,
og den bliver brugt som legeplads. Vi vil prøve at lave nogle skilte
og sætte op.
8. Kommende aktiviteter.
Loppemarked 11/8
Markvandring 15/8 kl. 16.30 + pizza. Hvem deltager: Karina, Jan, Eva,
Michael, Yrsa.
Jubilæumsfest Sønderby 31/8
Jubilæumsfest Nørreby 8/9
Fælles kredsmøde BL 3/10
Temadag /TAB 10/10
Frivillig dag AFUK 27/10
Budgetmøde?

Generalforsamling/grundejerforeningen 15/11.
9. Eventuelt.
Næste møde er den 4/9 kl. 18.30. Da vi får besøg af WAOO,
uforpligtende møde, hører hvad de kan tilbyde.
Formanden takker for et hyggeligt møde.
Referatet skrevet af Eva.

