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Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Gudenå 
 
Mødedato:              

 
23. november 2010 

 
Mødedeltagere:      

 
Knud Spangsø 

 Kurt Timmermann 

 Betina Jørgensen 

 Lars Balle 

 Lone Jakobsen 

 Jette Fried 

 Lillian Strangholt 

 Karin Sommer 

 Birthe Andersen 

 Poul Erik Skov-Hansen 

 
Referent:                

 
Birthe Andersen 

 
PUNKT 

 
EMNE: 

 
BESLUTNING: 

 
Ansvarlig: 

 
Deadline: 

10 Hvad skal der ske efter ungdomsboligerne i Langå? FF orienterer. Indstilling til Randers kommune at ung-
domsboligerne nedlægges såfremt Socialministeriet 
godtager det. 
Lone Jakobsen foreslår at det sælges eller nedrives 
eller jævnes med jorden, da ingen vil bo der. Kun 1 
person bor der, en pensionist. 
Landsbyggefonden giver lån til nedlæggelse og salg. 

  

11 Hvad gør vi, når nuværende TV-aftale udløber i 2011? TV-aftale er opsagt, forhandling foregår. Afdelinger be-
stemmer hvad de ønsker!  
Yousee, Verdo og 1 mere kan komme og vise hvad de 
tilbyder. 
FF finder en dato for hele repræsentantskabet. 

PESH  

12 Forvaltningsrevision - Husk tjeklisten. Gik tjeklisten igennem, foreløbig anbefalinger til støtte 
for bestyrelsens arbejde. 

  

13 Nyt fra RandersBolig (?) Har overtaget Marsvej, næste bestyrelsesmøde vil fo-
regå der. 

  

14 Korte orienteringssager ved forretningsføreren: 
a.  Hjemfaldsklausul - Hvordan gik det? 

 
a.  Blev vedtaget af alle 3 boligforeninger. 
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b.  Købmand i afdeling 4. 
 
 
 
c.  Frisørlejlighed afd. 4. 
d.  Møde i afdeling 9. Hvordan gik det? 
 
e.  Forsøgsregistrering af forbrug og fordeling. 
 
f.  Hvordan gik generalforsamlingen i DKF? 

b.  Købmand opsagt sin butik til 1. april 2011. 
Slagterbutik lukket, men ikke opsagt. Ønsker at 
fremleje sin butik? HB giver tilladelse til vi ved hvad 
det bliver af erhverv. 

c.  Er udlejet. 
d.  Et godt møde god dialog, forslag om udlicitering 

blev nedstemt. Forslag om molokker blev vedtaget. 
e.  Ordning skal køre året ud, HB vil høre om hvordan 

det er gået. v/FF. 
 f.  Det gik fint, nyt medlem formanden for Storgården. 
     Besøg af borgmesteren. 

15 Næste bestyrelsesmøde. 4. januar 2011   

16 Eventuelt. Lejligheder som har stået tomme i et halvt år i afdeling 
14 og afdeling 18 lejlighed 36 stået tom knapt 1 år i 
Langå. 
Generel orientering. 

  

 
MEDDELELSER: 

  

   

 

 

 


