Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen Nørreby

21. oktober 2014, Timianhaven 5, 2630 Taastrup

Indkaldt af:

Jesper

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper, Birthe, Ulla og Lene.

Suppleant:
Ejendomskontoret:
Afbud:

Michael
Flemming

Dagsorden
01. 18.30

Godkendelse af referat
fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

02.

Nyt fra
Ejendomskontoret.

Sneplan der er blevet lavet et skema for vintervejrsovervågning så
det kører på skift mellem ejendomsfunktionæerne fra uge 44 til
medio marts 2015.
Opsætningen af dørtelefoner er så godt som færdigt og de skulle
gerne være tilsluttet ved udgangen af uge 45.
Postkasserne i opgangen vil formentlig på sigt blive flyttet udenfor
da vi så ikke skal sørge for at diverse omdeler har nøgler til
opgangene. Michael indhenter en pris på hvad det vil komme til at
koste at få flyttet postkasserne.
På elefantstien mellem Klintehaven 14 & 16 vil der blive lagt fliser,
ligesom der også vil blive lagt fliser ved stativet til indkøbsvognene i
Klintehaven.
Gadebelysningen i Klintehaven er endelig lavet så det virker igen.
Med hensyn til vandrørene er der byggemøde igen mandag d.27.
oktober.
6. november afholder DAB temadag for alle ejendomsfunktionære

03.

Orientering fra
formanden:



Alle sager vedrørende husdyr som har været forbi DAB er blevet bragt
iorden.



Kattenettene er blevet monteret der mangler dog nogle ”fjongknopper”
nogle steder så nettene sidder bedre fast disse vil blive monteret hurtigst
muligt. Der vil blive lagt en vejledning ud på www.noerreby.dk.



Der er kommet en dispentationsansøgning på hold af 2 hunde,
afdelingsbestyrelsen har givet afslag på dette, da det jo strider imod hvad
der er vedtaget på afdelingsmødet omkring husdyrhold.



04.

Klagesager:

Orientering omkring udviklingen i afdelingens klagesager.

05.

Klubberne:

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

Autoklubben:

Jesper ( Donkraft + noget arbejde som skal udføres).

Hobbyklubben:

Jesper (mødedato med hobbyklubben inkaldelse ikke
sendt endnu, vi skal lige godkende ordensregler).

07.
08.
09.
10.
11..
11.

NDBK:

Jesper (maling af klubben).

Seniorklubben:

Ulla Westrup / referat.

Automatforeningen:

Jesper ( salg af automater + prisstigning ). Regnskab.

Retningslinier:

Reviderede retningslinier
for klubberne.

Lene Gall. ( tilsendt pr. mail )

Byggesager:

Vandrør:

Forsinkelse. (hvilken info har vi).

Beboerbladet

Bladets fremtid:

Ny redaktion hvad gør vi. (redaktionsmøde ?).

Forslag til behandling.

Juletræ på Torvet.

Hvad skal der ske på dagen !

Udvalg:

Antenneudvalget:

Jesper (refeat af møder. )

Der orienteres:

Haveudvalget:

Birthe – Jesper – Michael ( hvad gør vi med de sidste)

Nogle pladser skal besættes.

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 (igen).

12.
13.
14.
15.
16.

Banko udvalg:

Birthe fremlægger - 7 beboere er med..

Web udvalg:

Jesper (3 beboere er med ).

Eventuelt.

Næste Møde:

Ordet er frit.

25 november 18:30

