Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 8 januar 2019
Deltagere: Claus, Heidi, Michael, Karina, Yrsa, Hanne og Eva
Afbud: Jan
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt. Eva har snakket med RS vi har misforstået det med referatet
skal være tilgængeligt 4 uger efter mødet. Det er afdelingsmødet der var
snak om, og ikke vores bestyrelsesmøder. Men derfor skal de stadig lægges op på hjemmesiden inden for lang tid.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Vi har fået en mail fra fotoklubben, som takker for bidraget til møblerne.
Vi er inviteret til housewarming onsdag 30/1 kl. 19. Eva, Karina og Yrsa
deltager - måske også Hanne.
Så der en mail fra beboeren i C-20. Hun ønsker der bliver gjort noget ved
det grimme vejskilt lige udenfor havelågen. Hun har skrevet til kommunen, som siger det er os der skal sørge for det. Der vil blive sat et nyt op,
Eva svarer beboeren.
Så var der en mail fra beboeren som foreslog plastic sortering sidste år.
Hun har snakket med en fra kommunen, som jeg har taget kontakt til.
Umiddelbart ser det ud til at vi godt kan få nogle bokse til plastic og metal.
Som kommunen også tømmer, uden beregning. Eva har aftalt et møde
med dem fredag d. 18/1 kl. 9.30. Michael Svensson, Yrsa, Heidi, Hanne
(måske), Karina (måske) og Eva deltager.
Vi har modtaget det nye grønne boligforum.
Projektet vedr. ansøgning til dispositionsfonden (asbestplade sagen), den
arbejder vi videre med på næste møde.
Så der endelig kommet indbydelse til fælles julefrokost. Eva tilmelder os
alle.
Så det nye kursushæfte kommet.
Eva har forespurgt RS vedr. pc/hjemmeside-kursus. Heidi vil gerne med,
hun skal bare tilmelde sig via bestyrelsesportalen.

Side 1 af 3

Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 8 januar 2019
Så er der kommet dato for repræsentantskabsmødet, d. 25/5 kl. 10-21.
Tilmelding og program følger.
Vedr. kurset robust borger - bliver søndag 3 feb. kl. 14-16, hvor vi serverer kaffe/te/hjemmebagt kage.
Vi har fået et udkast til en invitation, Karina har fået den lavet.
Sendes ud sammen med materialet til beboermødet.
Hvem vil bage, Eva + Karina.
Så snakker vi beboermøde.
Eva har snakket med RS et par gange og det er korrekt indkaldt, vi skal
bare huske at sende en rettelse med ud, om det ikke er tirsdag men torsdag.
Som forslag:
Badeværelsesordningen, vi har fået den som Vesterby har brugt. Skal dog
havde tilføjet at der kun må være et lån pr. husstand.
Ordensregler: Kan ikke sløjfes Så Eva har skrevet rettelser/ændringer til
Charlotte som vil skrive det.
Ista online tilkøb.
Køkkenordningen: evt. en max. pris på håndvask kr. 1000.
Så skal vi huske at bruge mikrofonen, må lige afprøves i aften.
Yrsa har snakket med Slagter Kruse om maden.
Deltager: Eva, Karina, Yrsa, Heidi, Hanne, Jan, Michael og to fra DAB.
DAB kopierer materialet. Eva snakker med RS om det.
Claus laver dagsorden og sender til RS.
En lille opfordring fra Eva. Der er nogle ting der halter lidt. Der er nogle
Opgaver, der hele tiden bliver udskudt, det er ikke ok. Så hellere sige nej
og få nogle andre til at lave det. Men det er stadig de samme, der laver arbejdet.
Vi skal f.eks. havde lidt mere styr på vores hjemmeside.
Sønderby har en beboer til at lave deres. Jesper har lavet Nørrebys.
Hvad gør vi? Vi har snakket om at få en beboer til at styrer hjemmesiden
Vi aftaler nærmere på næste møde efter beboermødet.
Den nye affaldsfolder? Vi afventet stadig Jan.
Eva har også skrevet til RS og spurgt om vi har fået den godtgørelse på ca.
75% af regningen fra vandværket, efter den store vandskade.
RS har lige skrevet i dag, at vandværket godt ved de skylder os et svar
Vi afventer.
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4. Meddelelser fra ejendomsmesteren.
Vi har alle fået tilsendt budget og staderapport.
Nye beboer Ø-alle 15 1 tv. Eva går op med beboermappen, der er lavet en
ny liste.
5. TAB. %
Grundejerforeningen. %
6. Klubberne .
Måske vi kan få håndarbejdsklubben til at køre igen. Eva nævner det på
beboermødet. En beboer har meldt sig til måske få gang i den.
7. Kommende arrangementer.
Beboermøde 24/1-+ mad.
BL-kreds 9 møde 29/1 18.30-20.30. Deltager: Karina og Yrsa
Robust borger kurset 3/2 kl. 14-16. Deltager:
Bl-kursus i Hillerød 1+2/3
Fasterlavnsfest 3/3.
Loppemarked 10/8.
Juletræsfest 24/11.
9.Eventuelt. Vi snakkede lidt om de nye skraldeskure, da en har fået
fugtskjolder.

Næste bestyrelsesmøde 5/2. Yrsa tager kontorvagten.
Formanden takker for et godt møde. Referat skrevet af Eva.
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