
Afdelingsbestyrelsesmøde TaB Nørreby 

  DATO 8. JULI 2010 TID KL. 19.00 – 20.00 TEAMS 

  

MØDE INDKALDT AF Jesper Therkildsen 

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

SUPPLEANTER Alice Kisum, Jørgen Davidsen 

AFBUD:  

REFERENT: Susanne Frantzen 

UDEN FOR BESTYRELSEN: Michael Vegeberg 

  

REFERAT GODKENDT:  

  

Dagsorden: 

   
 

  

   
 
GENNEMGANG AF SIDSTE MØDEREFERAT: 
 

Rettet til, og godkendt herefter af afdelingsbestyrelsen.  

EJENDOMSKONTORETS PUNKTER: 
  

 

Udskiftning af målere ISTA færdig Vi blev færdige 8/7 2020. 

 

Udskiftning vaskeri De er i gang i Timianhavens vaskeri 

 

Bænke bestilt Til Klintehaven 14-18 er bænke/bordsæt bestilt, forventet leve-

ring i ultimo august 2020. 

 

Petanbane Vi har fået 7 kubikmeter jord, der rakte til den ene bane, der 

kommer jord til den sidste bane i næste uge. 

 

Hjertestartere Vi har nu købt hjertestarterne, 4 stk. i alt, som er gennemgået, 

og der er fundet fejl på nogen af dem, Michael kontakter Falck 

inden 10 dage for at få rettet disse fejl, da vi har nu har en ved-

ligeholdelseskontrakt med Falck for at sikre at de up to date.  

 

Formandens punkter:  

Gennemgang af forretningsordenen, rettelser, samt 
dato for underskrift (Susanne har originalen) 

Og hvorfor tidsfrister denne gang ikke er overholdt 

 

Den forretningsorden der ligger på hjemmesiden er fra 2017. 

Susanne lægger forretningsordenen 2020 på kontoret på man-

dag til underskrift af bestyrelens medlemmer, og lægges snarest 

på hjemmesiden. 

Gennemsyn af Perleklubbens vedtægter inden stiftende 
generalforsamling. 

Perleklubbens vedtægter skal rettes på flere punkter, så de ved-

rører den kommende perleklub når de godkendes p den stif-

tende generalforsamling. 

 

Indkaldelse af ekstraordinært afdelingsmøde for ny 
køkkenpulje (haster) 
Der er pt. stoppet for nye køkkener til dette er vedta-
get. Yderligere skal det godkendes af HTK, før der kan 
åbnes igen, flyttekøkkener er ikke berørt.  

Der indkaldes til Ekstraordinært afdelingsmøde i august 2020, 

denne gang med tilmelding pga. af Covid-19  

Indkaldelse skal senest 1. august være udsendt, ekstra ordinært 

generalforsamling afholdes mandag d. 19. august kl. 19. 

 

Hjertestartere. 
Hvad før vi, der skal føres periodiske eftersyn, mangler 
++ 
 

http://sundhedspartnerdk.dk/2018/03/11/saadan-vedligehol-

der-du-din-hjertestarter/ 

Nørreby har 4 hjertestartere placeret ved vaskerierne og fælles-

huset på torvet. 

De har været leaset gennem Falck. Ejendomskontoret synes at 

leasing prisen på dette var for høj, og derfor frikøbte vi dem ef-

ter endt kontrakt.  

http://sundhedspartnerdk.dk/2018/03/11/saadan-vedligeholder-du-din-hjertestarter/
http://sundhedspartnerdk.dk/2018/03/11/saadan-vedligeholder-du-din-hjertestarter/


Vi ejer nu hjertestarterne, men har stadig en vedligeholdelses-

kontrakt med Falck.  

 

Jesper og Ove er i gang med at få hjertestarterne på www.hjer-

testarter.dk 

Skabene med indehold er ikke i orden, der er 2 der ikke giver 

alarm, så de skal gennemgås snarest sammen med Falck, Be-

styrelsen er enige om at dette skal være en rutine der foretages 

hver 14. dag, hvor ejendomskontoret lige tjekker skabene. 

 

Ansøgning fra Linedance Klubben 
linedance klubben har søgt bestyrelsen om en bærbar 
pc til regnskab, musik osv. Det kunne f.eks. være en så-
dan 

Godkendt af bestyrelsen, Jesper køber den. 

https://www.refurb.eu/da/p/lenovo-thinkpad-t430i/96172 

 

  

Håndtering af Covid-19 i Nørreby 

DAB mener at vi stadig skal kører med restriktioner, vi fortsæt-

ter som hidtil, og vi tager stilling efter 8. august 2020 hvis/når 

der kommer nye retningslinjer. 

 

Arrangementer i 2020 

Ove ønskede et jazzarrangement i efteråret 2020, bestyrelsen 

enige om, at vi venter til foråret 2021 med et jazz arrangement  

. 

Susanne står for årets juletur, hvis omstændighederne tillader 

det. 

 

TaB d. 21/10 2020 holder den årlige skovtur for pensioni-

sterne. 

 

Julearrangement 29/11 2020 rammerne diskuteres på næste 

møde. 

  

Eventuel:  

Susanne Det er ikke rimeligt at holde et Teams møde på 
1 time med 13 punkter på dagsordenen. 

 

Beboerne i Akeleje Haven ser frem til jordbunke fjernes 

 

Diskussion omkring busvejen 

Vi prøver at begrænse punkterne, men det fungere indtil videre 

udmærket. 

 

Fjernes i næste uge. 

 

Udsættes til næste møde. 

 

Øvrige: Ingen punkter. 

  

Næste møde: d. 19/8 2020 efter afdelingsmødet. 

  

     

  
OPGAVEFORDELING I AFDELINGSBESTYRELSEN.  
  

HANDLING: DEADLINES: 

   

 

http://www.hjertestarter.dk/
http://www.hjertestarter.dk/
https://www.refurb.eu/da/p/lenovo-thinkpad-t430i/96172

