
Vejledning i at finde materialet til afdelingsmødet på vores hjemmeside

Da vi har erfaring med, at der er et stort ressource spild ved at sende alt materialet til afdelings-

mødet ud, er det i år besluttet at lægge materialet på hjemmesiden. 

Du finder materialet ved at følge nedenstående vejledning.

1. I adressefeltet øverst i browseren skriver du: www.randersbolig.dk

Herefter kommer du til RandersBoligs hjemmeside.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at logge ind på ”Min side” for at finde materialet.

2. I den blå bjælke foroven klikker du på ”Find afdeling”

3. I den hvide boks under AFDELINGSVÆLGER finder du din afdeling og ”klikker på afdelingen”

(Er du i tvivl om dit afdelingsnummer, kan du se det i adressefeltet på side 1 i indkaldelsen til 

afdelingsmødet. Hvis du bor i A/B Gudenå afdeling 11 skal du klikke på

Afdeling 12-11 (12 står for A/B Gudenå)

http://www.randersbolig.dk/


4. Nederst på afdelingens side finder du afdelingens dokumenter. Her skal du klikke på 

”Afdelingsmøder” og ”Regnskab og budget” for at se den ønskede information.

Under ”Afdelingsmøder” finder du:

• Indkaldelse (her vil du kunne se en kopi af indkaldelsen)

• Vejledning til udarbejdelse af forslag til afdelingsmøde (her finder du en vejledning til, hvordan du 

udarbejder et forslag til afdelingsmødet samt et skema til at skrive dit forslag på)

• Endelig dagsorden (her kan du se den endelige dagsorden og hvis der er indkommet forslag vil 

disse være vedhæftet dagsordenen. Endelig dagsorden vil kunne ses på siden senest én uge før 

afdelingsmødet)

• Referater (senest 4 uger efter mødet vil du kunne læse referatet her)

OBS: Under dette punkt kan du også se referater fra tidligere afdelingsmøder.

Under ”Regnskab og budget”:

• Her kan du se regnskabet for 2017/2018 samt udkast til budgettet for 2019/2020. Regnskabet og 

budgettet vil kunne ses på siden senest én uge før afdelingsmødet.

OBS! Husk at regnskaber og budgetter fra tidligere år også kan findes på afdelingssiden

under ”Regnskab og budget”.


