Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 5 Marts 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.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Vi afventer svar fra Jesper vedr tilbage betaling af pengene fra vandforsningen , han var til møde i går.
Eva har skrevet til Jesper vedr badeværelses projektet .
Så har vi alle fået mailen fra Ander Holmgren , vedr døre/vindues sagen.
Med forslag om afslutning af sagen , dette godkendte vi .
Så der en mail fra RS , Årshjul , og TAB arbejder for at flytte skæringsdatoen for regnskabsåret til 1/7 i stedet for 1/6. Der bliver et ekstra ordinært
møde d 18/6 kl 17 i nørreby.
RS har også sendt en mail vedr vejbesigtigelse i 2019 (hun havde læst om
det i tåstrup avisen) , hun syntes vi skal sende et samlet forslag ,så der evt
kan kigges på p-plads manglen i området. Hvordan kommer vi videre ?
Det går via grundejerforeningen.Yrsa har fået mailen.
Vedr hjemmesiden. Eva har fået lavet en aftale med Erik. Han vil gerne
kører hjemmesiden. Har vi nogle ting vi vil havde på , Kan Vibeke evt
referer til Erik , ellers kan vi sende en mail til Erik.
Så har der været fasterlavnsfest , som altid god stemning.
Så det forsætter vi med at holde.Foto klubben var der og tog nogle billeder
, dem sender Claus til Erik .
Vi snakkede om referatet fra beboer mødet , vi kan ikke genkende/godkende det referede om dørtlf/huslejestigningen. Pga uklarheder under mødet .Vi mener der blev sagt det kun var en husleje stigning på 0,5 %. Normalt får vi også indhentet 3 tilbud på større ting. Vi hørte på formødet at

der var et tilbud på 600.00 . Så når vi ikke har den endelige pris ,er det
ikke ok der allerede er sendt husleje stigning ud.
4. Meddelser fra ejendomsmesteren .
Vi har alle fået tilsendt budget og staderapport.
Der har været besøg af en vedr arbejdsmiljø fra DAB.
Der rykkes for tilbud vedr dørtlf.
Vi får lige snak vedr beboernes brug af akut nr i weekenden.
Er det ok der kommer en vvs pga kold radiator ,det er det ikke , men vi
ved jo ikke hvad beboeren har sat i tlf.
Indflytninger %.
5. TAB. Claus gav et kort referat.TAB har 75 års jubilæum , der bliver
noget den 21/9
Grundejerforennigen. Yrsa gav et kort referat.Det er godkendt at vi
at vi godt må lave en hundegård ,mod vi selv betaler og vedligeholder
den.Vi snakkede om der skal en lås på ,så det kun er vores beboer der
bruger den.Der bliver lavet en projekt beskrivelse af Vibeke , Hannne
Peter laver den.Så var der snakket om der godt kunne laves p-pladser
på græsset ved palmelunden.Men andelsboligerne skal være med til at
betale da de også bruger den.
6 .Klubberne .Petanq har generalforsamlingen 25/3.
Spiritusbevillingen skal fornyes til cafeén , Karina har styr på det.
Skal sendes inden fredag 8/3.
7. Affaldsprojekt.
Affaldsgruppen er Karina ,Eva , Hanne .Vi har ikke fået holdt møde
så intet nyt i dag.
8. Kommende arrangementer.
Formandsmøde 9/5 kl 18.30
Repræsentantsskabsmøde 25/5
Ekstraordinært TAB møde 18/6 kl 17
Loppemarked 10/8 kl 14-17.Så mad og musik .
TAB 75 års jubilæum 21/9
Budget seminar 13/11
Juletræesfest 24/11

9.Eventuelt. 4 fra bestyrelsen har været på BL-konference i weekenden.
Kort herfra , det var ikke som godt som ellers .Indslagene kørte lidt
i ring.
Vi snakkede om på sigt at beboermappen kunne blive digitalt , men vi
syntes stadig vi skal havde den fysiske mappe.

Næste bestyrelses møde 2/4 Eva tager kontor vagten.
Formanden takker for et godt møde. Referat skrevet af Eva.

