Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 2/4-2019
Deltagere: Claus , Jan , Karina ,Yrsa ,Hanne , Vibeke, Heidi og Eva
Afbud : Michael
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt , sletter punktet affalds indtil videre.Så kommer det på igen.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB
Vi afholdte et møde med Jesper Roland 28/3 , hvor vi fik snakket disse
punkter igennem. Penge retur fra vandskade , affaldssorteringen ,
asbestplade sagen ,nye bade værelser. Eva skrev referatet og det er sendt
til alle.
Der kommet en mail fra Henrik Thorhauge vedr 6 ugers varlsel til
beboerne vedr dørsagen.Der står bla at hvis beboeren ikke er hjemme og
har afleveret en nøgle , altså håndværkeren går forgæves. Så vil beboeren
blive opkrævet et gebyr på 356,25 kr. Vi har spurgt om de kunne slippe
for dette første gang. Det kan evt blive dækkes af byggesagen. Men De bliver jo varslet 3 gange , så jeg syntes det er rimligt hvis de ikke er hjemme ,
da det hele bliver forsinket.
Så der kommet en mail fra Michael Wulff , med Danmark spiser sammen
i uge 17. Jeg har sagt at vi godt vil deltage.Vi vil gerne deltage torsdag
25/4. Eva snakker med Michael Wulff. Heidi , Karina , Yrsa , måske Vibeke og Eva .Og om lokalet er ledigt?.Ca kl 18.
Vedr tilmelding til vejbesigtigelse , har Jan formanden fra grundejerforeningen ,skrevet tilbage med cowi .
Så der kommet en mail vedr klimaet og FN´s verdensmål. Eva sender mailen til alle.
Så der en mail vedr sammen gør vi en forskel ,hvor vi bliver tilbudt at få
et træ vi kan plante i bebyggelsen. Det vil vi rigtig gerne deltage i , evt et

kirsebær træ , som skal plantes på græsplænen bagved busskuret. Eva
tilmelder os.
Dørtlf . Vi startede med et møde i dag med Anders fra DKTV sikring. Han
fortalte om sit tilbud. Det haster snart ,da endnu en beboer desvære har
fået sparket døren ind.Vi skal lige havde fundet ud af hvad det koster med
låsene på den yderste dør. Anders fra DKTV skal lige rette tilbudet da der
stod 180 lejligheder ,det er kun 120 stk..Da beboerne også skal varsles 6
uger, kan det nok tidligst blive til juni. Samt hører Michael om det andet
tilbud.
4. Meddelser fra ejendomsmesteren .
Michael er på ferie. Har fået lidt info fra ham.
Flisepladsen i Palmelunden er færdig.
Buskene ved lærkelunden er fjernet , mangler at plante nyt.
Nye indflytter : Ø-alle 6 , 1 mf + Ø-alle 17 ,1 tv.Der skal købes chokolade ,
det gør Yrsa. Det Yrsas tur til beboermapper.
Vil ejendomskontoret gøre petanq banen sommer klar?
Vil De købe en træk vogn til petanq klubben?
Har vi Falck abb? Så kunne vi evt få fyldt falck kassen op i cafeén.
5 . TAB ,der er møde i juni.
Grundejerfor.% nyt.
6. Klubberne. Vi har underskrevet spiritus bevilling. Det længe siden der
har været holdt et møde , dette bliver sat i værk ,så vi kan se regnskabet,
Og evt komme med forslag .Der er arrangeret påskefrokost.
Håndarbejde , der et par stk der måske godt vil være med til
efteråret , så tænker vi kan prøve igen.
Petanq har afholdt generalforsamling.
7 . Kommende arrangementer.
Danmark spiser sammen 25/4

Formandsmøde 9/5 kl 18.30
Repræsentantsskabsmøde 25/5
Fælles morgen mad (BL 100 år ) 5 juni
Ekstra ord TAB møde 18/6 kl 17
Loppemarked 10/8 14-17 . Vi har selskabslokalet , musik bestilt.
8 .Eventuelt. Der var rigtig meget snak om alt muligt. Bla hunde
Gården. Og meget andet. Jeg kunne ikke følge med , men der kan
jo hellere intet besluttes.

Næste bestyrelses møde 7/5 . Kontorvagten tager Karina.
Formanden takker for et godt møde.
Referatet skrevet af Eva.

