Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen Nørreby

23. september 2014, Timianhaven 5, 2630 Taastrup

Indkaldt af:

Jesper

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper, Flemming, Birthe, Ulla og Lene. -( Afbud fra Flemming).

Suppleant:
Ejendomskontoret:
Afbud:

Michael
Til jesper@noerreby.dk eller tlf: 22417355

Dagsorden
01. 18.30

Godkendelse af referat
fra sidste møde.

Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde. Referatet
er udsendt pr mail.
Referatet blev godkendt.

02.

Nyt fra
Ejendomskontoret.

Michael orienterer om hvad der er gang i for tiden:
Storskaldsskuret i Klintehaven lige numre har været aflåst der henstillet gamle
effekter med afføring på, Storskaldsskuret nu blevet genåbnet, der er dog blevet
opsat videoovervågning så man i fremtiden kan undgå lignende episoder.
Der er blevet bestilt kattenet til at ligge over sandkasserne, de vil komme om ca. 2
uger.
Det udvendige malerarbejde er nu ved at været tilendebragt.
Pergolaerne i Klintehaven vil blive malet inden vinter.
Dørtelefoner i Klintehaven 2-18 er blevet sat op men de vil først blive tilslutte når
alle dørtelefoner er monteret, hvilket forventes at være gjort indenfor 2 uger.
Matrialegårdens åbningstider er begyndt at blive håndhævet mere effektivt.
Der er kun åbent i de annoncerede åbningstider, idet der kommer for mange ubudne
gæster og roder.
Ejendomskontoret har modtaget et tilbud om opsætning af ladestandere til el-biler.
Miljø og energicentret annoncerer at der næsten er gratis. Michael undersøger pris.
Dong er endnu en gang blevet rykket for manglende belysning i Klintehaven.

03.

Orientering fra
formanden:

Hvad er der sket på formandsposten siden sidste møde og opfølgning:


Der er sket en væsentlig stigning i registreringen af husdyr.



Der indkommet et beboerforeslag om opsætning af flere skraldespande,
forslaget blev vedtaget.



De opslagskasser der ikke hænger hensigtsmæssigt, vil blive flyttet til en
bedre placering.

04.

Klagesager:

Orientering omkring udviklingen i afdelingens klagesager.

05.

Klubberne:

Kontaktpersonerne orienterer om klubberne.
(hvis der er noget som skal orienteres om).

Autoklubben:

Autoklubben har søgt om en gravdonkraft, der skal
også laves en stålramme så den håndværksmæssigt
korrekt installeret ,så der ikke sker ulykker. Vi blev
enige om at bevilge denne.
Der er stadig tilgang af nye medlemmer.

Hobbyklubben:

Der vil blive indkaldt til møde i hobbyklubben torsdag
d 30. oktober kl 19:00 i Gyvelhaven.

NDBK:

NDBK har et ønske om at få deres lokaler malet, dette
blev godkendt.

Seniorklubben:

I august måned var der en ansøgning fra klubben om
indkøb af 10 nye stole, de har nu undersøgt prisen på
stolene som ligger på ca. kr. 1200,00 + moms pr. stol
hos LOBO vare nr: 126-036A. afdelingsbestyrelsen
anbefaler indkøb af de 10 stole såfremt der er
økonomi til det.

Automatforeningen:

Automatforeningen er nu blevet kørt ind så det nu
kører fornuftigt igen, så der skulle snart gerne
begynde at komme overskud, til fordel for alle. Alle
klubberne vil snarest blive indkaldt til møde da der vil
komme en mindre prisstigning.

Retningslinjer:

Reviderede retningslinjer
for klubberne.

Lene Gall. Vi gennemgik forslaget og der skulle laves
visse ændringer Endelig udkast er klar til vedtagelse
næste møde.

09.

Byggesager:

Vandrør:

Byggemøde i uge 40.

10.

Beboerbladet

07.
08.

Forslag til behandling.

Finansieringen er nu gået i orden.
Bladets fremtid:

Beboerbladet er midlertidigt nedlagt da redaktionen
valgt at trække sig. Derfor vil der indtil videre komme
et månedligt nyhedsbrev, redaktionen på
nyhedsbrevet bliver:
Jessie Broager, Lene Gall, Ulla Westrup og Jesper
Therkildsen. + evt nogle yngre personer.

11..

Juletræ på Torvet.

11.

Udvalg:
Der orienteres:
Nogle pladser skal besættes.

Det vil fra i år igen blive indført den gamle tradition
med juletræ på torvet.

Antenneudvalget:

You-see har inviteret til informationsmøde d 7.
oktober. Nærmere info følger.

Haveudvalget:

Birthe – Jesper – Michael ( status fra Ejk.)

Arrangementsudvalg:

Vi skal afvikle flere i løbet af året.

Rød = snart opover..

Campingvognsudv.



Grundejerforeningens Generalforsamling.



TAB´s repræsentantskabsmøde.



Julefrokost med de andre bestyrelser.(dato).



Julearrangement for B ? eller V&B ?



Afdelingsmøde.



Banko.



Petanque.

Flemming. ( i Flemmings fravær Jesper.)
Ny mødedato forsøges 20 oktober.

12.
13.
14.
15.
16.

Banko udvalg:

Birthe fremlægger - 7 beboere er med..

Web udvalg:

Jesper (3 beboere er med ).

Eventuelt.

Næste Møde:

Ulla få tjekket op hvad der ligger af lovgivning omkring
hunde.

21 oktober 18:30

