Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 5. februar 2019
Deltagere: Claus, Jan, Michael, Karina, Yrsa, Hanne, Vibeke og Eva
Afbud: Heidi
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt. Eva har snakket med RS, om evt. få lavet referatet helt færdigt
på mødet, godkendt og lagt ud på hjemmesiden med det samme.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Vi starter med at konstituer os.
Formand: Eva Næstformand Karina. Kassere Yrsa. Claus, Jan medlemmer. Webmaster er Jan og Heidi.
Hanne, Heidi og Vibeke suppleanter.
Godt beboermøde. Referatet er lige på trapperne, de manglede bare konstitueringen.
Vi snakkede om hjemmesiden. Erik har tilbudt at kører den igen. Eva
skriver til ham. Kan evt. fremover sende referatet til ham efter mødet.
Vibeke kan evt. være den der giver oplysningerne til ham som, skal på
hjemme siden.
Vi skal videre med badeværelsesprojekt, nyt badeværelse i hele bebyggelsen. Så kan det komme med på næste årsmøde som forslag. Vi snakker
med Jesper om at komme videre.
Hvordan går vi videre med Waoo? Vi er enige om at skrive til Waoo, at vi
vender tilbage i ultimo 21, da vi stadig er bundet af vores kontrakt med
Yousee. Det kan jo være Yousee kommer med noget nyt.
Affaldsmødet med kommunen, tager vi under punkt med affaldsprojekt.
Eva har mailet til autoklubben vedr. lugtgener. Fået svar om de har fundet lækagen, der er sat gummiliste på døren. Fået tlf. vi kan ringe på hvis
der sker noget igen. De vil gerne havde udluftning på taget igen? Det kan
der ikke bevilges. Vi får tjekket udluftningen på taget, om den skulle være
stoppet. Michael tjekker det.
Vi havde en hyggelig søndag, hvor vi var ca. 21 og 3 fra beredskabsforbundet. De vil gerne komme igen. Beboerne kan få gratis røgalarmer på
ejendomskontoret. Vi skal havde sat en op i gæsteværelset og i caféen.
Vi snakkede om at afholde et kursus igen til sommer og evt. med noget
brandslukning, så vi måske kunne få nogle børn/unge til at deltage.
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Vi skal videre med projektet med udskiftningen af plader. Snakke med Jesper om at gå videre, få rådgiver ud og kigge!
Så er der mail fra Brian Tanzer, budget opfølgning.
Vi afventer stadig svar fra Jesper vedr. tilbage betaling af pengene fra den
store vandskade/brud.
4. Meddelelser fra ejendomsmesteren.
Vi har alle fået tilsendt budget og staderapport.
Ejendomskontoret er i gang med at få tjekket vægge i skralderummene,
hvor der er kommet mug skader.
Vi skal havde klæbet noget på døren ud til ryge rum, så persiennen kan
fjernes. Vi undersøger det, vi kan købe det i Silvan.
Trægelænderet på torvet er smadret igen, så nu må vi havde et stål
gelænder op. Det er unge udefra der gør det.
Michael vil indhente tilbud på dørtelefoner.
Indflytninger %
Vi vil gerne havde en ny trækvogn som beboer kan låne, så de f.eks. kan
kører storskrald til materialegården.
5. TAB. %. Der er møde d 11/2
Grundejerforeningen. Der er snart møde, d 25/2. Der er to forslag der
skal med fra vores beboermøde, Eva skriver mail til formanden.
6. Klubberne. Petanque klubben har generalforsamling i marts.
7. Affaldsprojekt. Vi laver en gruppe der arbejder videre på at sortere
affald. Vi kan få beholder til metal og plastik. Der skal ændres lidt i
skurene. F.eks. i lundene fjerne cykelskuret, og lave ekstra affaldsrum.
Yvonne vil gerne komme ud f.eks. til vores loppemarked og snakke
med beboerne.
Vi syntes at vi skal i gang med at sortere nu, da det bliver pålagt i
2022.
Affaldsgruppen er Karina, Eva, Hanne.
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8. Kommende arrangementer.
Bl-kursus i Hillerød 1+2/3.
Fastelavnsfest 3/3. Vi starter kl. 13. Vibeke køber tønder, Yrsa
køber fastelavnsris + gavekort, Karina fastelavnsboller.
Loppemarked 10/8
Juletræsfest 24/11
9. Eventuelt. Yrsa havde været på BL-aften, fortalte lidt om det. Emnet
var effektiv drift.
Næste bestyrelses møde 5/3. Karina tager kontor vagten.
Formanden takker for et godt møde. Referat skrevet af Eva.
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