Referat fra bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 4. december 2018
Deltagere: Claus, Jan, Michael, Karina, Heidi, Yrsa, Hanne, og Eva
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt. Vi skal være obs. på det bliver lagt på hjemmesiden inden for 4
uger.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB
Der kommet mail fra Rikke, vedr. varmefordelingsmålere skal skiftes og
der blev sat midler af i langtidsbudgettet, det bliver ISTA.
Det er muligt at tilkøbe et modul, som tillader beboerne og ejendomskontoret og administrationen at følge forbruget. Det hedder Ista online og koster 45 kr. pr bolig pr år. Der må kunne findes penge i budgettet, f.eks. de
penge som er i overskud fra varmelauget. Så det behøver ikke komme på
januar mødet.
Kommet en alvorlig klage over beboer. Eva har fået kontakt med kommunen, som vil hjælpe beboeren. Eva har også kontaktet dem vedr. 2 andre
beboere som har behov for støtte.
Waoo kommer til opfølgning af deres gennemgang af området. De kommer 8/1-19 kl. 18.00 (inden bestyrelsesmødet), så vi bestiller sandwich.
Eva har kontaktet Beredsskabsforbundet vedr. fælles kursus for beboerne
/robust borger. evt. søndag 3/2 el 24/2-19. (+sandwich).
Fotoklubben meget glade for tilskuddet på 5.000 kr. til borde og stole.
De har været og snakke med Michael og set vores borde/stole.
Vi bliver inviteret ind når de er færdige.
Så holdte vi møde med Jesper Roland 27/11, Eva kom med et referat.
Søndag 25/11 holdte vi juletræsfest, det var så hyggeligt og god stemning.
En del nye beboere deltog. Skal vi holde igen næste år, dato 24/11-19. kl.
14. Julemanden reserveres.
Fælles julefrokost med de andre byer bliver afholdt af Nørreby d.19/1.
Invitation kommer.
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4. Meddelelser fra ejendomsmesteren.
Vi har alle fået tilsendt stade rapporten og budget.
Gartneren har været ude og kigge på træer som skal fældes, og tyndes ud.
Der har været et par sprunget radiator.
Flyttelejlighed Cederlunden 20, Yrsas tur til beboermappe.
5. TAB. Kort referat fra Claus.
Grundejerforeningen. Kort referat fra Yrsa, Claus er stoppet i grundejerforeningen.
6 . Klubberne. Julefrokost i caféen 8/12.
Håndarbejdeklubben er der vist ikke mere. Eva følger op på det, og
så vedr. nøgler.
7 . Kommende arrangementer.
Beboermøde 24/1-+ mad.
Claus laver dagsorden og sender til DAB.
Hjælper Eva med den skriftlige beretning.

8. Eventuelt.
Der blev spurgt om et ekstra køleskab i selskabslokalet, Michael har
et stående som bliver sat over.

Næste bestyrelsesmøde 8/1-19. kl. 18.00 + sandwich
Formanden takker for et godt møde.
Glædelig Jul og godt nytår til alle.
Referatet skrevet af Eva.
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