Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i afd. Sønderby
Onsdag d. 2 december 2020

Tilstede var: Henrik, Kirsten, Puk, Hanne, Laurits, Sanne, Jørgen, Diana
Fraværende: Ingen

1. Godkendelse af referat. (Alle bedes medbringe sidste referat).
Referat godkendt
2. Meddelelser fra Ejendomsmesteren.
1 udflytning 1/12, indflytning igen 15/12
Træerne er beskåret på torvet og juletræet er pyntet med lys.
Budgetmøde afholdt. Der lægges tom-rør (på 2 pladser)ned samtidig i forbindelse med oprettelse
af de nye p-pladser på torvet
Igangsættelse af E-drift, primært Morten har ansvaret for det. Men der skal nye app’s til. God backup fra DAB.
Lidt tungt for små afdelinger, mere relevant for stordrift afdelinger.
3. Meddelelser fra Bestyrelsen.
a. Formanden
Afdelingsmødet 17/2-2021, Aulaen på Torstorp skole er reserveret så vi ikke kommer til at
mangle plads. Evt. tilmelding er på listen
Budget; 4 yderligere tiltag sat på listen
Julefest for Torstorp er indtil videre udsat, afd. Bestyrelsesformænd er informeret.
Vi har været indkaldt til infomøde vedr. samdrift, Østerby og Nørreby og de gamle deltager
fuldt og der vil så være mulighed for en partvis eller helt deltagelse for de andre afdelinger
b. DAB/TAB
Budgetmøde aflyst, der skulle kun sendes kommentarer til DAB: Henrik, Kirsten og Laurits tog
et kvikmøde sammen en hverdag.
TAB repræsentantskabsmøde afholdt med god afstand og få mennesker, alle genvalgt – ingen
nye medlemmer fra Torstorp. Jesper fra Nørreby genvalgt som formand.
På TAB afdelingsmødet blev der diskuteret affaldssortering og evt. ny vagtordning.
c. Grundejerforeningen
P-vagt er udsat indtil videre har ”vi hørt”.
Generalforsamling 9/11, Jan Schønemann fra Vesterby genvalgt som formand, næste møde
22/2. 30/8 afholdes i Sønderby.
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
En lille snak om P-pladser og muligheder vedr. vagt/egne pladser osv.
Et medlem fra Østerby bestyrelse har kontaktet Jørgen vedr. muligheder med Fibia.

4. Byggesag torvet
Generel information om tidsplan/projektfremgang på byggesagen fra varmemesteren, bl.a. at
tagene forventes færdigmeldt 19/2-2021.
Nedrivning varmecentral starter i morgen. 8/12 forventes fælleshuset hjørne færdiggjort.
5. Beboerhenvendelser.
Ingen.
6. Beboerinformation
Ingen for det årlige afd. Møde.
7. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag 13. Januar 2021 kl. 19
Torsdag d. 4 februar kl. 19 – kort møde vedr. evt. forslag til afd. Mødet.
8. Eventuelt.
N/A

