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16. april 2020 

Afdelingsmødet - udsat på ubestemt tid 
 
Vi har tidligere fremsendt indkaldelsen til det ordinære årlige afdelingsmøde med 
oplysning om, at mødet kunne blive aflyst, hvis situationen omkring corona-virus 
(COVID-19) ikke har ændret sig. 
 
Organisationsbestyrelsen har, i et samarbejde med ledelsen i RandersBolig, drøftet 
situationen og regeringens krav om forbud mod større forsamlinger og vi har i 
fællesskab besluttet at udskyde afdelingsmøderne i Randers Boligforening af 1940 til 
afholdelse på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger er ophævet, 
samt vi igen anser det som forsvarligt og trygt for alle at kunne samles.  
Beslutningen om udskydelse er truffet i respekt overfor regeringens forsøg på at 
minimere virkningerne af Corona samt i respekt for den størst mulige sikkerhed for 
såvel vores beboere og personale, der deltager i afdelingsmøderne.  
 
Afdelingsbestyrelse og repræsentantskab 
Til orientering vil de medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som er på valg, fortsætte 
deres hverv indtil afdelingsmødet er afholdt. Ligeledes vil de valgte repræsentanter til 
repræsentantskabet fortsætte deres hverv indtil afdelingsmødet er afholdt.  
 
Budget for 2020/2021 
Folketinget har vedtaget en midlertidig lov der giver boligorganisationen mulighed for at 
beslutte driftsbudgettet for 2020/2021 for afdelingen. Driftsbudgettet for 2020/2021 for 
afdelingen vil derfor i første omgang blive godkendt af organisationsbestyrelsen, 
således at huslejevarslingen kan blive udsendt rettidigt. 
Når afdelingsmødet bliver afholdt, vil driftsbudgettet for afdelingen blive fremlagt for 
afdelingsmødet til endelig godkendelse. 
 
Forslag til afdelingsmødet 
Forslag, som er indsendt til administrationsselskabet RandersBolig i henhold til den 
udsendte indkaldelse, skal ikke indsendes igen. Frist for indsendelse af yderligere 
forslag vil fremgå af den nye indkaldelse.  
 
Ny indkaldelse og opfordring til tilmelding til afdelingsmødet vil blive fremsendt i god tid 
inden mødets afholdelse. Behold venligst vejledningen ”Vejledning i at finde materialet 
til afdelingsmødet på hjemmesiden” som I modtog med indkaldelsen til afdelingsmødet, 
da den ikke vil blive udsendt igen. 
 
Har I spørgsmål til ovennævnte, er I velkommen til at kontakte Forvaltningen på  
tlf. 8912 2910. 
 
Venlig hilsen 
Jan Guldmann 
Formand for Randers Boligforening af 1940 
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