
Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby 

  DATO 8. DECEMBER 2021 
TID KL. 

17.30 – 

20.00 

BESTYRELSESKONTORET 

  

MØDE INDKALDT AF Jesper Therkildsen 

BESTYRELSESMEDLEMMER: Jesper Therkildsen, Flemming Poulsen, Susanne Frantzen, Alice Kisum, Jørgen Davidsen, 

SUPPLEANTER:  

  

 AFBUD:  

REFERENT: Susanne Frantzen 

UDEN FOR BESTYRELSEN:  

  

  

  

Dagsordenen: 

Godkendelse af dagsordenen 
08.12.2021 fremsendt af Jesper 

Godkendt d.d. 

Godkendelse af referat fra 10. 
november 2021 

Godkendt 08.12.2021 

  

Status Driftcentret:  

  

Driftcenter nyt: Jesper orienterede. 

 

Gennemgang af opgaveliste Denne er gennemgået uge før TaB Nørrebys formand og 1 

bestyrelsesrepræsentant. 

  

TaB Nørrebys Formand:  

Info fra TaB. Jesper orienterer. 

Personale info  Jesper orienterede 

Partnerskabsaftale på foranledning 
af Østerby Bilag 1 / er den vi fik 
vist i Østerby 
 

Jesper undersøger hvem der kan indgå aftalen, vi går med i aftalen, Jesper 

sender den til alle, så den kan indgå som bilag. 

 

El-lade standere i Nørreby.  
 

Skal op på afdelingsmødet, da punktet skal behandles der. 

Solceller på Fælleshuset 

 

Skal op på afdelingsmødet, da punktet skal behandles der. 

Beboerklager: 
 

Jesper orienterede. 

Beboerhenvendelser 
 

Denne gang henvendelse fra Nørreby Torv hvor der klages over 
hunde gøen, det har ikke været muligt at konstatere hvor hunden 
bor, DAB vil ikke gøre noget, når det ikke kan konstateres hvor 
hunden hører til, Jesper orienterede beboeren herom. 

Evaluering af afholdte 
beboeraktiviteter: 
 

 

Julearrangement: 
 

Alice orienterede om juletræsfesten, der gik godt, de julegaver der 
var i overskud, gemmes til næste juletræsfest. 



Planlægning skal i gang tidligere omkring sommerferien. 
16 børn og 33 voksne deltog i juletræsfesten 2021. 
 

Bustur til Kronborg Julemarked:  
 

Susanne orienterede om turen, der gik godt selvom det var koldt, alle deltagere 

har udtrykt tilfredshed med turen. 

Julebanko: 
 

Julebanko gik godt, der var 42 i alt der deltog og 40 spillere julebanko. 

Møde med aktive fællesskaber:  
 

Jørgen deltog i mødet sammen med Karina fra Østerby, mødet er flyttet til 

næste møde. 

Ansøgninger om tilskud: 
 

Ansøgning fra Seniorklubben, denne blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Ansøgning fra NDBK om J-dagsarrangement  
Bestyrelsen godkendte, arrangementet. 
 

Gennemgang af bestyrelsens 
opgaveliste.  
 

Ingen kommentarer. 

Kommende måneds 
arrangementer og møder 
Bestyrelsen 
 

Ingen punkter. 

Jesper foreslår at punktet fremover er standard på dagsordenen. 

Dette er tiltrådt af afdelingsbestyrelsen. 

  

Bestyrelsens punkter 
 

 

Info fra Grundejerforeningsmøde:   
 

Standardpunkt fremover. 

Flemming Poulsen og Susanne Frantzen er Nørrebys repræsentanter til 

grundejerforeningens bestyrelsen, hvor der afholdes møde i februar 2022. 

 

  

Eventuelt:  

Nøgler til Hundegården Alice Vi har haft et par der gerne ville have nøgle til hundegården, Driftcentret 

sendte dem videre til afdelingsbestyrelsen, hvem sørger for udlevering af 

nøgler. 

 

Driftcentret overtager nøgler til hundegård og cykelskure fremover. 

 

Næste møde: 12. januar 2022 kl. 17.30 ændret senere til19. januar 2022 kl. 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opgaveliste december 2021 Bestyrelsen: 

Dato for 

oprettelse 

af punkt.  emne 

Beskrivelse 

Status 

 

Udlejningsregler for 

selskabslokaler i 

Nørreby og parkering, 

når der holdes fester i 

selskabslokalerne 

Undersøges om vi allerede 

har regler for parkering ved 

selskabslokaler 

Vi skal kigge på 

udlejningsprocedure og 

blanket ved udlejning af 

selskabslokaler. 

Der er aftalt møde d. 19. 

januar 2022 med Susanne 

Frantzen, Lars Doberck og 

Tove Bauer Olsen. 

 

Have udvalg 

Ser efter hvorvidt hækkerne 

overholder højde og bredde 

Grundet uheldige 

omstændigheder, udskydes 

til 2022 

Der skal udfærdiges en ny 

formular 

 

 Tilskud til klubber i 

netop startede 

budgetår, retningslinjer 

til vedtagelse, samt 

disses brug af lokaler: 

Der nedskrives regler 

omkring dette, så ingen er i 

tvivl om hvad der er 

gældende. 

Jesper Therkildsen 

 

Flyers til nye beboere 

Udkast til en flyers der skal 

gives nye beboere 

Jørgen Davidsen 

Skal sættes i gang. 

 

Hjertestarterkursus 

Aftale et nyt hold med 

hjerteforeningen 

Afventer retningslinjer for 

Corona 

Susanne Frantzen 

 



 

Autoklubben 

Opdatering af hjemmeside 

inden 1/1-21 

Jesper 

 H.I.T. Opdatering af hjemmeside Jesper 

 

Linedance 
Opdatering af hjemmeside 

Susanne Frantzen 

Afventer Jessie 

 

N.D.B.K. 
Opdatering af hjemmeside 

Flemming Poulsen 

 

 Seniorklubben Opdatering af hjemmeside Jesper 

 Træværkstedet Opdatering af hjemmeside Jesper Therkildsen 

 Perleklubben Opdatering af hjemmeside Jørgen Davidsen 

25/8 2021 Cykelindsamling hvornår Jesper Therkildsen 

16/11 

2021 Velkomstfolder 
Renskrivning 

Susanne Frantzen 

 

 

 


