Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 4 juni 2019
Deltagere: Heidi , Michael , Karina , Jan, Yrsa ,Vibeke, Hanne og Eva
Afbud
: Claus
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Eva havde været til formandsmøde. Der blev snakket lidt om hvad
der sker i byerne.Så hørte vi lidt om samdrift/større samarbejde i byerne.
Der bliver lavet en undersøgelse, vi bliver ikke tvunget og intet hives ned
over vores hoveder. Tænker vi får et referat fra Claus på et tidspunkt.
Der kommet mail fra Yvonne ,som gerne vil deltage til vores loppemarked, fortælle beboerne om affaldssorteringen ,hun tager en mini container
med til mad affald. Yvonne deltager også til tema aften 18/6.
Så der kommet en mail fra Anders Holmgren ved retur pengene fra
vandskaden o-11. Vi fik en snak om dette,da vi mener det er mange flere
penge vi skal havde retur, og ikke kun ca 13.000 kr.Eva får skrevet en
mail til Anders og kigget nærmere på det.Vi har sagt det mange gange. Jesper Roland har sagt at DAB havde sagt De havde lavet en fejl.
Invitaion til Niels Olsens afskedsreception 20/6 ,Eva deltager (køber gave)
Andre der vil deltage,Yrsa og Karina.
Så der kommet en mail ,hvor vi skal indsende Østerbys historie til 100 års
Jubilæum.Forslag ,foto. Skal indsendes senest 30/6. Fredags cafeén får opgaven.
Så havde vi vores markvandring ,og I har alle fået mit og jespers referat.
Så der en mail fra Charlotte med i gangværende sager i Østerby.

Der skal dog lige tilføjes sagen vedr asbestplade sagen ,som afventer rådgiver.
Så der kommet en mail fra Michael Wulf , som har lavet en undersøgelse
ved aktive fællesskaber. Eva vil gå ind og besvare spørgeskemaet.
Hvordan kommer vi videre ,med vores ”drømme” badeværelse?
Vi snakker om det næste gang. Vi kan hver især tage ideer´med.
Rikke ville finde ud af om man må havde 2 lån pr bolig.
4. Meddelser fra ejendomsmesteren .
Vi har alle fået tilsendt budget og staderapport.
Rådgiveren har været ude og kigge på asbestpladerne,han går videre med
det. Vi skal havde noget klart til Rikke ,så vi kan ansøge dispositaionsfonden.
Beboerne er blevet 6 ugers varslet i døre/vindues sagen.
Dør tlf sagen er sat i gang. Firmaet varsler jo selv beboerne.
Michael snakker lige med dem vedr dem der har dør pumpe på.
Inflytninger: Ø-alle 14 1 th + Ø-alle 22 1 mf.
Beboermapperne uddeles af Heidi.
Fremover bliver de givet af ejendomskontoret når beboeren får udleveret
nøglen.Vi skal sørger for mapperne er klar.
Michael køber nogle 10 cm højere vaskevogne.
Vi har et ønske om nogle andre opslagstavler i opgangene.
Michael kigger på det.

5. TAB. Da Claus har meldt afbud ,får vi referatet næste gang.
Grundejerforennigen. Der er markvandring d.11/6.
6.Klubberne .Cafeén holder grill fest 28/6.
Petanq holder pinse frokost.
7. Kommende arrangementer.

Fælles morgenmad 15/6. Karina har lavet indbydelsen.
Hanne og yrsa hjælper også til . Foreløbigt er der 10 tilmeldt.
TAB tema aften 18/6. Hvem kan deltage: Karina,Yrsa,Heidi.evt Hanne.
Måske Claus. Karina tilmelder.
Loppemarked 10/8: Plan. Musikken er bestilt,maden.
Yrsa bestiller hoppeborg,popcorn og sluch ice.Karina laver sedler .
Vi aftaler hvem der bager næste gang.Det starter kl 15.
TAB jubilæum 21/9. kl 13 og kl 18. Hvem deltager,Heidi,Yrsa ,
Karina,Eva ,Michael,Hanne? Vibeke?.Eva tilmelder os når
den kommer .
8.Eventuelt.
Sandkassen i palmelunden er blevet ødelagt,Michael kigger på det.
Vi vil gerne havde nyt sand i sandkasserne.
Næste møde 6/8.
Karina tager kontor vagten .
Referat skrevet af Eva.

