Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby
DATO 14. MARTS 2018

TID 18.30 – 22.00

BESTYRELSESKONTORET

MØDE INDKALDT AF

Jesper Therkildsen

AFBUD:

Ingen

REFERENT:

Susanne Frantzen

UDEN FOR BESTYRELSEN:

Michael Vegeberg

DELTAGERE:

Jesper Therkildsen, Flemming Poulsen, Ove Svendsen, Lene Gall,
Susanne Frantzen

SUPPLEANTER:

Dennis Jacobsen, Lasse Rasmussen

ENDELIGT REFERAT UDSENDT:

d. 5. april 2018

Dagsorden:
EJENOMSKONTORETS PUNKTER:

Snerydning:

Overvågning slutter 15.03.18 kl. 24.

MØDE MED KOMMUNEN - BADEVÆRELSE KLINTEHAVEN

Michael orienterede om hvordan det går med sagen.

EJENDOMSMESTER MØDE:

REGIONALMØDE:

Der holdes mestermøde ca. en gang i kvartalet, Michael orienterede om mødet.
Indkaldes til en gang om året i Glostrup.
Det nye sagsstyringsystem, der skal anvendes til bestilling, ser
ud til at til at virke rigtig godt, systemet skal dog først testes, og
det sker i Skælskør.

GRAVØRMASKINE INDKØB:

Michael viste 3 prøver på navneskilte og skrifttyper, skiftes henover sommeren, nye såvel gamle beboere spørges om hvor meget af deres navn der skal stå på skiltet.

FÆLLESINDKØB:

Det er vedtaget, at der arbejdes på effektiv drift, der er nedsat
en gruppe på 3 personer, der skal finde ud af hvilken ideer der
kan foreligges TaB.

Formanden:
Billeder til hjemmesiden:

INFO FRA BL SEMINAR:

Info fra DAB projekt:
SIDEN SIDST:

Billeder til hjemmesiden af Dennis, Lasse og Susanne, samt dem
der vil skifte (Ove & Lene) er taget, så nu venter vi på at de kommer på hjemmesiden.
Jesper orienterede kort hvilke problemstillinger vi hørte om, og
foredrag og gruppearbejde vi deltog i, herunder blev der talt om at
boligforeninger i Taastrup skal holde mere sammen. Demokratinet.dk, en god ide at for alle at få kigget på det..
Jesper har ikke hørt fra DAB, Jesper vil starte med at rykke efter
sin ferie.
Handlingsplan er ikke færdig endnu, men bliver færdig inden
næste møde.

TAB:

Der er ikke afholdt møde siden sidste afdelingsbestyrelsesmøde.

FÆLLESHUSE:

Lasse og Ove har sat tv op ved selskabslokalet på Nørreby Torv.
Der er indkøbt anlæg til 6.000 kr. incl. højtalere, og opsat i lokalerne de er købt til.

KURSER:

Lasse, Dennis blev opfordret til at deltage i kickoff kursus, og
øvrige bestyrelsesmedlemmer blev spurgt om der var kurser de
ønskede at deltage i.

Temaaften:
Sommerfest:
Loppemarked:
JUBILÆUMSFEST:
PÅSKE ARBEJDE:

Alle fra ejendomskontoret har meldt sig, afholdes d. 12. april
2018.
Afholdes i uge 23 lørdag d. 9. juni 2018 for ejendomskontorets
ansatte og afdelingsbestyrelsens medlemmer.
Loppemarked første møde afholdt, Susanne orienterede kort om
dette.
Jubilæumsfest afholdes d. 8. september, Jesper orienterede kort
om dette.
Alle tjekker lige op på kalenderen om der er tid i kalenderen, så alle
lokaler i det store fælleshus kan færdiggøres i påsken.

ØVRIGE PUNKTER:
Gardiner til fælleshuset:

Der er enighed om at NDBK syer deres egne gardiner.
Tilbud på de øvrige lokaler venter lidt, da de ikke behøver at være
ens over hele fælleshuset på Nørreby Torv.

FORRETNINGSORDENEN:

Rettelser til forretningsordenen udsat til næste gang. Lene Gall har
tidligere sendt rettelser til alle i bestyrelsen.

DANMARK SPISER SAMMEN UGE
17:

Med egenbetaling Susanne laver oplæg, forventes afholdt 24.
april 2018, som alle i bestyrelsen skal kommentere på.

YOU SEE:

Jesper fremlagde ideen om at få andre ind udover YouSee, det
er afdelingsbestyrelsen der skal sige ja, vi bør nok lige afvente
og se hvordan det kommer til at gå i Østerby.
Jesper oplyste at der ikke er noget til hindrer for at få andre
udbydere ind.

NÆSTE MØDE:

Onsdag d. 11. april kl. 18.30

EVENTUELT:

Ingen punkter

OPGAVEFORDELING I AFDELINGSBESTYRELSEN.

HANDLING:

DEADLINES:

