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Referat  for møde i afdeling 12 

 
Mødedato:              

 
10/1-2017. Skjødtgården, Nedre vej 24,  8930 Randers NØ 

 
Mødedeltagere:      

Pia Terkelsen (PT) 

Afbud Helle Skovfoged (HS) 

 Dann Kristensen (DK) 

Udeblev Tove Kristensen 

Afbud Heidi Dyrholm Jensen (HDJ) 

Suppleant Pia Lenau 

 
Referent:                

Pia Terkelsen 

 
PUNK
T 

 
EMNE: 

 
BESLUTNING: 

 
Ansvarlig: 

 
Deadline: 

1. Velkomst til nye medlemmer 
 

Pia bød velkommen og forklarede lidt om 
vigtigheden af at møde op til møderne og at melde 
tilbage på de indkaldelser man modtager. Pia 
spurgte ind til om det er passende med 1 møde hver 
kvartal og det blev vedtaget. 

 

PT  

2 Valg af medlemmer til repræsentantskabet 
 

Dann Kristensen og Pia Lenau blev valgt til 
repræsentantskabet 

 

PT  

3 Siden Sidst 
 

På Syvager er der stadig en vis utilfredshed fra de ny 

indflyttede beboere vedr. huslejestigningen. De 

mener, de er blevet fejlinformeret. Vi vil blive bedre 

til at bruge nyhedsbrevet til relevante informationer. 

Dann har ikke modtaget vores første nyhedsbrev. Pia 

giver lige besked til Birgitte på Randers Bolig. 

Tathøj: Solbænke mangler afrensning og ny maling. 

Pia kontakter Birgitte. 

PT  
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4  
Markvandring afd 12 

Datoer for markvandring: 

Purager d. 22. februar 

Havnevej d. 16. februar 

Tathøj d. 21. februar 

Syvager d. 22. februar 

Nedre Vej d. 22. februar 

Jeg vil opfordre medlemmerne af bestyrelsen til at 

have sat sig ind i drifts og vedligeholdelsesplanerne 

og deltage i markvandringen. Det er der, du har 

mulighed for at gøre opmærksom på de ting, du 

mener pengene skal bruges til. 

 

PT  

5. Prissættelse for udlejning af festsal + værelser 
på Skjødtgården 
 

Det blev vedtaget at sætte lejen på festsalen på 

Skjødtgården op til 400 kr. og lejen på værelserne til 

150 kr. pr. værelse pr. nat. 

 

PT  

6 
 

Kurser for nye medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen. 

Pia opfordrede de ny medlemmer til at deltage i de 
kurser som Randers Bolig arrangerer for de nye 
medlemmer af en afdelingsbestyrelse. Pia vender 
tilbage med datoerne for forårskurserne 

 

PT  

7 Belysning af cykel/skralderum på syvager 
 

Dann gjorde opmærksom på et stort problem, de har 

på Syvager. Der mangler simpelthen belysning i 

skraldeskur/cykelstativ. Der er ca. 0,5 m hen til 

strømkabel. Det må være muligt at få sat et 

lysstofrør op i skraldeskuret samt en føler. Pia skriver 

DK  
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til Birgitte. 

 

8 Nedgravning af spindel til stophane. Den er 
placeret på p-plads og stikker 10cm op af 
jorden 

Dann gjorde opmærksom på at spindlen til 
stophanen stikker meget langt op over jorden og det 
kun er et spørgsmål om tid før den køres i stykker. 
Han har midlertidigt lagt et dæksel over. Men det er 
kun en nødløsning. Pia kontakter Birgitte. 

 

DK  

9  
Evt 

Sidst på sommeren 2016 blev Randers Bolig gjort 
opmærksom på problemer med p-arealet på 
Syvager. Der mangler en form for afmærkning af p-
båse, så det er muligt at komme ind og ud af sin 
garage. Pia tager problemet op med Randers Bolig. 

 

  

10 Næste møde  Næste møde er den 04.04.2017 kl. 19.00 på 
Skjødtgården. 

  

 
MEDDELELSER: 

  

 
Har du emner til afdelingsmødet, venligst kontakt Heidi Dyrholm Jensen på mail 
Heidi.Dyrholm@gmail.com, så vi kan få det på dagordenen. 

  

 

mailto:Heidi.Dyrholm@gmail.com

