Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 7 maj 2019.
Deltagere: Claus , Jan , Michael , Yrsa ,Hanne , Vibeke og Eva
Afbud
: Karina,Heidi.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Vi startede med mødet vedr dør tlf med Anders Meulengrath,fra
Dktv sikring. Vi syntes De skal lave alt arbejdet vedr dørtlf.
DKtv har givet tilbud på låse m.m på 49.988 kr incl moms.
Vi har fået tilbud fra Tåstrup låsesmed på 55.838 kr incl moms.
Vi godkendte tilbudet fra DKTV der skal lave dørtlf og låse.
Eva skriver til Jesper om at komme videre.
Status på dør/vinduessagen. Der kom mail fra Anders Holmgren
d.d , Pga ferie ved entrepenøren , er beboerne desværre stadig ikke
blevet 6 ugers varslet.Dette burde ske her i maj mdr.
Så har vi fået mail fra Anders Holmgren ,vedr vores økonomi
Konsulent. Vi havde fået en ny , som så også har sagt op. Så vi står
uden lige nu, vi har godt nok været meget uheldige .
Vi afholdte spis sammen imod ensomheden torsdag 25/4 . Det gik så
godt ,god stemning og beboerne kunne godt lide byg selv burger.
Eva har meldt tilbage vedr plant et træ ,men intet hørt. Træet er
Kommet ,og Eva skriver lige og spørger formanden fra grundejerForeningen om det er ok med placeringen bagved busskuret.

4. Meddelser fra ejendomsmesteren .
Vi har alle fået tilsendt budget og staderapport.

Der er en bolig med skimmel , der har været sat logger op.Som ikke viser
noget. Men der bliver ikke luftet ud. Der bliver sat en ny logger op
I 14 dage. Som kommunen får besked om.
Der sendt en klage til beboerklage nævnet vedr en beboer der har
sat en overdækning/terrasse op,(sat i væggen).
Hvornår startet jobbet med cykel oprydningen.Michael arbejder på det.
Legepladserne er i orden. Vi snakkede om de evt skal males eller
havde lidt olie.Vi kigger på dem på markvandringen.
Indflytninger ø-alle 25 1 mf. Yrsa har flytte mappen.
Vi snakkede lidt om flytte køkkener. Vi vil få lavet en standard over
hvordan vi ønsker de skal se ud. Vi laver en arbejds gruppe som
snakker om det.
Så har Michael været i vesterby og se på en ny maskine.
5. TAB. Der møde d 9/5.
Grundejerforeningen. Har snart markvandring. Eva har fået
mail fra formanden, der skulle fremsende forslag igen. Vedr de
træer beboeren i palmelunden ønsker fjernet. Eva har sendt mail igen
6. Klubberne.Der har været afholdt påskefrokost ,som var hyggeligt som
altid.Regningerne skal komme lidt før ,da det kan give problemer med
regnskabet i DAB.
7. Kommende arrangementer.
Formandsmøde 9/5 kl 18.30
Markvandring + mad 15/5 kl 17. Deltager:Jan,Yrsa,Karina,Eva,
Michael .Hanne ? Heidi ? % claus .
Repræsentantsskabsmøde 25/5
Fælles morgen mad 15/6 kl . Karina står for det.! Eva spørger
på formandsmødet om der stemning for fælles med de andre byer.
Ekstraordinært TAB møde 18/6 kl 17
Loppemarked 10/8 kl 14-17.Så mad og musik .
TAB 75 års jubilæum 21/9 kl 13 reception nørreby ,kl 18 fest .
Budget seminar 13/11

Juletræesfest 24/11
8.Eventuelt.
Der snakkede vi om et beboer ønske, nye vogne i vaskeriet!
Petanq klubben er så glade for Deres nye trækvogn.
Der blev spurgt hvornår vaskemaskinerne skiftes ud, der
mangler en stor maskine,
Næste bestyrelses møde 4/6 Eva tager kontor vagten.
Formanden takker for et godt møde. Referat skrevet af Eva.

