Referat fra Bestyrelsesmøde TAB afdeling Østerby
Tirsdag 3 december 2019.
Deltagere: Jan , Michael , Yrsa ,Hanne , Vibeke , Karina , Heidi og Eva
Afbud
:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og nyt fra DAB.
Vi har afholdt spis sammen imod ensomhed , 6/11. Det gik rigtig godt ,selv
om der var mandefald. Julie Groth fra DAB , var tilstede ,lavede en fin artikel om vores arrangement ,den kommer med i det næste DAB-bolig.
Der var nogle nye beboer med, dejligt.
Så har nogle været til frivillig dagen 16/11 , vi fik en kort evaluering fra
den.Det var ikke så godt som det plejer , ikke noget nyt, ikke inspirende
sted , skåret meget ned.
Så afholdte vi juletræesfest for beboerne i søndags 24/11 , det gik smadder
godt og alle hyggede sig ,vi var ca 60 pers. Der var også nogle helt nye indflytter med . Julemanden er booket til søndag 29/11-20 kl 14.
Har modtaget en mail fra Anders Holmgren , afd sekretær fra adm 1 Fatima ,rykker til adm 2. Så der kommer en ny sekretær til feb.
Vedr beboermødet som bliver tirsdag 25/2-20 .Bliver med spisning kl 18.
Rikke laver indkaldelsen ,som skal ud senest 27/1 !.
Eva laver beretningen.
Vi afholder beredsskabskursus for beboerne 26/1-20. Karina retter indbydelsen til. Skal ud i det nye år.
Vi har modtaget en mail fra beboer vedr parkerings problemet.
Eva har skrevet til Lars Koch fra htk.Vi sætter det på som et punkt på
næste møde.

4. Meddelser fra ejendomsmesteren .
Vi har alle fået tilsendt budget og staderapport.
Lars Giesel har været ude og kigge på varmecentralen , så han
vender tilbage.
Dør tlf er færdige , tømmeren kommer og justerer nogle døre.
Mange ældre er så tilfredse med de nye dør tlf.
Der er sat nye opslagstavler op i opgangene , de er så flotte.
5. TAB. Der var møde 18/11. Eva blev valgt ind . Jesper blev den nye formand , Palle næstformand. Eva vil på næste møde hører nærmere om affaldsordningen fra 2021 , fælles for byerne.Næste møde 10/3-20.
Grundejerforeningen. Vi fik kort referat fra yrsa. Eva har skrevet til formanden vedr hundegården , men intet svar fået.
Varmelauget. Der er møde 26/8-20.
6. Badeværeslser. Det kommer på som foreslag til beboermødet.
7. Klubberne.Der er julefrokost i cafeén på lørdag.
Bjarne er ansvarlig for spilleklubben.
8. Kommende arrangementer.
Møde med Søren fra you-see 11/12 kl 17. Deltager: Karina, Eva ,evt
Hanne.
Evt . aftale event for beboerne)
Bl.kreds 9 møde 9/1-20 kl 17-19.30. Deltager : Yrsa ,Karina
Fælles julefrokost med byerne 18/1-20 kl .17. Karina laver indbydelse.
Beredsskabskursus 26/1-20 kl 13.

Beboermødet 25/2 + mad.
Fasterlavn 23/2.Karina laver indbydelse.
Sommerfest for beboer 8/8-20.
Almene bolig dage 11-12/9-20. I bellacentret.
Budget seminat 18/11-20.
TAB-generalforsamling 24/11-20
Juletræesfest 29/11-20 kl 14.
9. Eventuelt. Snakken gik lystigt om mange ting.
Næste bestyrelses møde 7 Januar , Karina tager kontor vagten.
Formanden takker for et godt møde og ønsker hele bestyrelsen og Deres
familier en glædelig jul samt et godt nytår.Referat skrevet af Eva.

