Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 1 oktober 2019.
Deltagere: Jan , Michael , Heidi , Yrsa ,Hanne , Karina , Vibeke og Eva
Afbud
:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Jeg har tilmeldt os til et økonomi kursus , så vi afventer der kommer en
dato.
Så har jeg mailet til beredsskabsforbundet ,vedr beboer kursus. Sagt vi
først kan i Januar 2020. Så vi skal finde en dato feks en søndag sidst på
mdr, vi aftaler søndag d 26/1-20 kl 13. Vi serverer sandwich .
Så har jeg tilmeldt dem der skal med til frivillig dagen. Er der kommet
nogle beboer der vil med? Sidste tilmelding 25/10. Der meldes tilbage til
Eva hvis andre vil deltage.. Jeg har fået en mail fra Michael Wulf , vedr
fællesskabsprisen de uddeler på frivillig dagen. Vi har til meldt petanq
klubben til . Yrsa har fået papirerne. Den 27/6-20 , er der DAB mesterskab i Petanq. Yrsa har snakket med petanq klubben om dette , Vibeke er
blevet torvholder på det.
Så har vi fået en mail fra Rikke med et udkast til 4 årige mål for afdelingerne i TAB. Rikke beklager det er kommet lidt sent ud , det er en ny procedure der er kommet.Vi har intet at sige til Østerby´s mål.
Så har Yrsa og jeg besøgt Claus , med en afskedsgave. Skulle hilse alle og
sige tak for gaven.
Jeg har skrevet til Anders Holmgren , forespurgt hvad der sker med
dør/vindues tjek. Han har rykket det. Beboerne er nu 6-uger varslet.
Så har vi alle fået udkast , urevideret regnskab fra Brian Tanzer.
Udkast til brev vedr parkering i Østerby . Jan har fået lavet dette.

Dette vil vi få delt ud til beboerne. Lagt ud på vores hjemmeside .Vi snakkede videre om problemet.
Vi må opfordrer beboerne på januar mødet , at man ind imellem må gå
lidt for at finde en p-plads.
Spis sammen dagen 6/11. Menu: mexicansk, kl 18. Hvem deltager;
Yrsa , Karina ,Hanne , Vibeke og Eva.Karina laver indbydelsen.
4. Meddelser fra ejendomsmesteren .
Vi har alle fået tilsendt budget og staderapport.
Vi får malet gæsteværelset , sat et køleskab ind og et lille bord med en elkedel, samt et nyt lille tv.Vi bi-beholder køje sengene.
Dør tlf ,afventer stadig nøgler.
Opslagstavler til opgangene , er kommet hjem . De bliver sat op hen af vejen.
Maleren har været rundt og kigge på legepladserne ,vedr maling ,olie.
Lars Gisel havde meldt afbud til mødet med Michael , vedr varmecentralen. Han vender tilbage med en dato. Vi skal havde renoveret varmecentralen , så vi kan få bedre afkøling ,og nedsætte retur afgiften.
Når selskabslokalet bliver lejet ud ,skal de huske at fejre glasskår op ude
på torvet . Michael indkøber et par nye koste.
Ovnene i selskabslokalet er blevet meget gamle ,virker dårlige. Der bliver
Købt et par nye af Michael.
5. TAB. Yrsa er som supleant for Claus blevet indkaldt til næste møde.
Der var møde i går 30/9.Intet nyt vedr ansøgningerne til dispotitaionsfonden. TAB afholder ekstra ordinært møde 8/10.
Grundejerforeningen , der var møde 2/9, generalforsamling 14/11 kl 19.
Varmelaug. Sidste møde 26/2-2020.
6. Badeværelser:udvalgtet har ikke holdt møde endnu. De kommer med
noget til næste møde.
7. Klubberne.

Cafeén afholdte årsmøde 20/9.Erik har vil gerne hjælpe til , nu Claus er
stoppet. J-dagen bliver 1/11 , dette afholdes sammen med Nørreby.
Spille klubben , har de sidste gange overholdt de ikke må ryge.
8. Kommende arrangementer.
Spis sammen 6/11
Budget seminar 13/11
Generalforsamling grundejerforeningen 14/11.
Frivillig dag 16/11
Juletræesfest 24/11
Beboer møde Januar
Beredsskabsforbundet /kursus beboer 26/1-20.
9. Eventuelt.
Næste bestyrelses møde 5/11 Yrsa tager kontor vagten.
Formanden takker for et godt møde. Referat skrevet af Eva.

