
Referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2011 
A/B Gudenå 
 
Til stede var hele bestyrelsen + forretningsføreren (FF) 
 
1. Prioritering af Landsbyggefondsmidler. 
    FF orienterede om trækningsrettens omfang og forventede fremtidige tilvækst. 
    Der var 3 aktuelle projekter med behov for midler herfra. 
    Afd. 2 skal have udskiftet vinduer. Entreprisesummen er 3.876.340 Kr. 
    Afd. 3 skal have udskiftet vinduer, samt have renoveret kloak og kørevej.  
    Entreprisesummen er 4.458.802 Kr. 
    Afd. 6 ønsker etableret udvendige, lukkede altaner. Entreprisesum er 6.109.016 Kr.   
 
   Man besluttede at benytte trækningsretten til at yde tilskud på 30 % af  
   entreprisesummen til alle 3 projekter. 
 
2. Hvad gør vi nu med ”nord-advertising” ? 
    Bestyrelsens holdning er, at vi også skal tilgodese de nuværende og kommende lejere,  
    som ikke er på nettet. 
    FF orienterede om, hvad RandersBolig ville være med til og navnlig, hvad de ikke ville  
    være med til. Det medførte en følelsesladet debat om vort forhold til RB i almindelighed  
    og vore fremtidige muligheder i fællesskabet i særdeleshed. 
 
    Det blev besluttet at meddele ”nord-advertising”, at RB desværre ikke kunne (ville)  
    medvirke med adresselister på potentielle sponsorer. 
    Hvis ”n-a” mener, at projektet kan finansieres med andre sponsorer, vil vi stadig gerne  
    fortsætte samarbejdet. Alternativt vil vi gerne have en pris på fremstilling af prospektet  
    uden reklamer, således at vi stadig på papir kan tilbyde vore medlemmer en samlet  
    oversigt over vore boliger i Kristrup, Randers, Langå og Laurbjerg. 
 
3. Korte orienteringssager ved FF: 
 
a. Der er kontakt med mulig lejer af tidligere købmandsbutik på Valdemarsvej. 
    Der arbejdes videre med sagen. 
b. Formanden kunne fortælle at der på gårsdagens repræsentantskabsmøde i RB var  
    fremsat forslag om udvidelse af repræsentantskabet med 1 person, så de 4 
    organisationer under Fælleskontoret kunne få to pladser hver, mod nu 7 pladser til 
    deling. Endvidere forslag om at udvide bestyrelsen med 2, så alle fire formænd fra  
    Fælleskontoret var med, og ikke kun formand og næstformand for Fælleskontoret. 
 
    Begge forslag blev uventet vedtaget med den malurt i bægeret, at der blev gjort  
    indsigelse med henvisning til, at det nok ikke var lovligt i forhold til stiftelsesdokumentet. 
    Vi afventer en juridisk vurdering heraf. 
 
4. Næste bestyrelsesmøder: 
    2 møder aftalt til den 25. aug. kl. 17 på Marsvej og den 22. sep. Kl. 16 i Langå,  
    startende med en besigtigelse af Børnehaven Rubjerg.  
 
5. Eventuelt: 
     Forskellige emner blev drøftet. 
 
 
Referat taget af Knud Spangsø. 
 


