Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 4. september 2018
Deltagere : Claus, Jan, Karina, Yrsa, Heidi og Eva
Afbud
: Hanne og Michael.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Først havde vi et uforpligtende møde med Waoo. Vi har sagt ja til at få lavet en videre undersøgelse, om hvad det koster med grave arbejde m.m. Vi
arbejder videre med det.
Mail fra Henrik Nefling, vedr. lancering af den nye bestyrelses portal,
vi alle fået den.
Så holdte vi loppemarked d 11/8. Evaluering af denne. Nogle syntes det
var rigtig godt, nogle at det var for meget på en dag da der også var musik
om aften.
Jeg personlig syntes det var godt besøgt, god stemning. Fint med først
starte ved 14-tiden. Måske annoncer i avisen næste gang og dele ud i hele
Torstorp området. Vi skal huske at bestille festlokalet. Vi fast holder at afholde loppemarked d. 2. weekend i august. Karina får booket festlokalet.
Så havde vi en god markvandring med Jesper Roland, har alle fået referatet? Der er blevet sendt en prøve ind fra altan og beklædning af indgangsparti. Dette har påvist der er asbest i. Jeg har snakket med Jesper Roland,
han vil tage en snak med afdelingens maler. Kan der males ovenpå? Skal
det skiftes helt? Så dette afventer vi svar fra. Man kunne evt. søge tilskud
fra landsbyggefonden hvis det skal udskiftes. Så skal vi til at havde kigget
på råderet/vedligeholdelsesreglement/vedligeholdsstandard. Der skal ændres lidt, bl.a. højde på træer i folks haver, samt der skal stå det samme
alle steder. Hvis vi sætter det på som et punkt til næste møde og vi så alle
har læst det og kommer med rettelser. Så kan vi nok få hjælp fra Charlotte med at få det rettet.

Hvis vi har noget til Jesper Roland, foregår det igennem mig, og via mail,
med mindre det akut. Vedr. de beboere der er ved at få testet deres hoveddøre, spørger hvornår de får døren tilbage? Det trækker ind ad lånedørene. Eva skriver til Jesper vedr. dette.
Så er der invitationen til frivilligdagen. Vi sørger for klubberne bliver
spurgt, melder tilbage til Eva som laver samlet tilmelding. Tilmeldingen er
bindende, hvis man ikke kommer, koster det 300 kr. Så ingen udeblivelser.
4. Meddelelser fra ejendomsmesteren.
Michael er på ferie. Lidt nyt har jeg dog lige fået på mail.
Ny flisebelægning v/skralderum C-65, er bestilt. Det vi kiggede på til
markvandringen.
Så kommer snedkeren som lavede vores sorte skure og kigger på gavlene
og kommer med tilbud. Han kommer når Michael er tilbage fra ferien.
Cykeloprydningen bliver til okt.
Indflytninger i aug.
Ø-alle 2, 1 mf.
Ø-alle 25, 1 mf.
Det Evas tur til beboermapperne.
Vedr. fotoklubben, er det blevet Kirsten Bringstrup, som er formand.
På næste møde snakker vi med Mikael vedr. de manglende bundplanter
ude foran selskabslokalet og om at få fjernet ukrudtet.
5. Varmelauget. Det kører roligt fremad med at få det lukket ned.
TAB. Der er snart møde d. 26/9.
Grundejerforeningen. Der er snart møde d. 5/9.
6. Affaldsprojektet, intet nyt. Punktet kommer på en gang til.

7 Klubberne. Der er oktoberfest i cafe én 12/10.
Petanque klubber er stoppet udenfor og er rykket indenfor
i caféen.
Spilleklubben er der stadig lidt gang i.
Vi snakkede om at lave en spille aften /med brætspil.
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8. Kommende arrangementer.
Jubilæumsfest Nørreby 8/9 (gave =Yrsa)
Fælles kredsmøde BL 3/10 Eva tilmelder.
Temadag /TAB 10/10 intet nyt om programmet.
Frivillig dag AFUK 27/10 sidste tilmelding 8/10.
Budgetmøde?
Generalforsamling/grundejerforeningen 15/11.
9. eventuelt. Der havde vi lidt snak om manglende P-pladser, som der
nok ikke kan gøres meget ved.
Næste møde 2/10. Eva tager kontorvagten.
Formanden takker for en hyggelig aften.
Referatet skrevet af Eva.
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