
Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby 

  DATO 14. MAJ  2019 TID KL. 19. – 22.00 BESTYRELSESKONTORET 

  

MØDE INDKALDT AF  Jesper Therkildsen  

BESTYRELSESMEDLEMMER: Susanne Frantzen, Ove Svendsen, Dennis Jakobsen, Flemming Poulsen 

SUPPLEANTER: Lasse Rasmussen 

AFBUD: Alice Kisum 

REFERENT: Susanne Frantzen 

UDEN FOR BESTYRELSEN: Michael Vegeberg  

  

REFERAT GODKENDT: 
Referat fra d. 10. april 2019 
 

  

Dagsorden: 

   
 

  

REFERAT FRA APRIL 2019 Godkendt 

EJENDOMSKONTORETS PUNKTER: 
  

 

Snerlehaven P-plads Der kan laves 5 nye pladser bagved vaskeriet og Seniorklubben i 

Snerlehaven, der fælles træer på området, bestyrelsen synes det er 

en god ide. 

 

Cykelindsamling Der er indsamlet ca 55 cykler, og ca. 8 er udleveret igen. 

Trapperne er pænt ryddet op, mangler blot at få skuret til 

barnevogne i gang, så alt i alt i orden. 

 

Storskrald Det er et problem med at beboerne er begyndt at stille deres 

storskrald udenfor “døren” Jesper laver et brev. 

  

Nye skure/trapper Der er modtaget tilbud på nye skure i KH og nye trapper, der skal 

dog indhentes flere tilbud. 

 

Graveringsmaskine Der er modtaget tilbud om køb af en demomodel, den er en del 

billigere end den først oprindelige, da det er en demomodel oh med 

samme garanti. 

 

Formandens punkter:  

  

Markvandring  Mangelliste er det omdøbt til, de pkt. Vi havde 

Jesper opdaterer listen,  

Info om effektiv drift Der er omdelt bilag til TaB fra DAB, Jesper gennemgik 

evalueringen og indstillingen til selskabet hvad der skal gøres ved 

effektiv drift fremover. Udvalget for effektiv drift arbejder på det. 

 

Sommerfest Jesper får musikken på plads 15/5, Susanne får lavet invitation til 

uddeling i starten i næsten uge, der vil blive afholdt møde d. 23/5 kl. 

17. 

 

Manglende referater Jesper orienterede om punktet. 



Der ligges et link på FB når der er nye referater. 

 

Busvejen Lars Koch fra HTK jf, e-mail fra Jesper, der arbejdes på at finde en 

løsning med Movia. 

 

  

Øvrige punkter:  

Linedance vedtægter og referat Godkendt af bestyrelsen, det er med forbehold at de danser i lille 

fælleshus, de skal være villige til at flytte hvis bestyrelsen holder 

møde torsdag. 

 

Juletur 9/11 Kragerup Gods (Susanne) Juletur 9/11 2019, godkendt af bestyrelsen lig med sidste tur., der 

laves opslag til uddeling på sommerfesten. 

 

Nøgler mangler stadig til enkelte 
bestyrelsesmedlemmer (Lasse) 

Dennis sørger for at Lasse og Alice får nøgler. 

Hvornår kommer der skilte på containere (Lasse) 

Lasse foreslår der laves midlertidige skilte, da folk tit smider pap i, 

Micael sørger for at der kommer skilte op hvor der mangler. 

 

Nøgler til materialegården og trækvogn 

Der skal altid være nøgler i nøgleskabet, der laves en nøgle til 

Dennis, Lasse og Flemming, så beboerne kan kontakte dem. 

 

Næste møde: 
 12. juni kl. 18.15 

 

Opgavefordeling på beboermappen til 1. 
september 2019: 

 

Ove Svendsen Indholdsfortegnelse 

Vedligeholdelsesstandard fra DAB, der må ikke ændres i ordlyd 

m.m. 

Vedligeholdelsesreglement fra DAB, der må ikke ændres i ordlyd 

m.m. 

Råderetskatalog fra DAB, der må ikke ændres i ordlyd m.m. 

Udlejningsregler fra DAB, der må ikke ændres i ordlyd m.m. 

Cykelskure 

Hundelegegård 

Computerklubben 

 

Jesper Therkildsen Hvem er Hvem i afdelingsbestyrelsen 

Hvem er hvem på ejendomskontoret 

Informations Tv 

Seniorklubben 

Træværkstedet. 

Genbrugscentralen (+Birte) 

 

Susanne Frantzen Forretningsorden 

Ordensreglement (afdelingens dokumenter) 

Retningslinjer for klubber 

Selskabslokaler tekst – Jesper billeder 

Gæsteværelser tekst – Jesper billeder 

Nørreby Banko Klub 

N.D.B.K. Nørreby Dart og Billard Klub 

Linedance 

Aktivitetsliste for året igennem 

 

Dennis Jakobsen Åbningstider og kontakt til afdelingsbestyrelsen 



Åbningstider og kontakt til Ejendomskontoret 

Udlån af værktøj, telte, borde, stole 

 

Lasse Rasmussen Autoklubben 

 

Flemming Poulsen H.I.T. Hobbyklubben 

 

  

     

  
OPGAVEFORDELING I AFDELINGSBESTYRELSEN.  
  

HANDLING: DEADLINES: 

 Jesper 

Opdatering af mangelliste hver måned med 
Michael 
Ændre skilte på containerne til tøj/sko der 
kan afleveres til Genbrugscentralen/Røde 
Kors. 

 

  

 
 
 
 
  

 Susanne 

 Mappe til fælleshuse v/udlejning 
Skriver retningslinier for udlejning af det lille 
fælleshus Timianhaven 5  

 Igangværende 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 
 


