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Møde ONSDAG  den 18.  marts klokken 17.00 -  mødested Kontor Viborgvej 16. 

  Dagsorden:  Referat:   
Benny Kristiansen  

Aktion 

1.  Deltager:     
• Mogens Vive 
• John Harder 
• Else Christensen  
• Benny Kristiansen 
• Jannie Østergaard Amdi 
• Flemming Søgaard  
• Gæster: Ulla Schoubo og Jess Balle 

Afbud fra Jannie. 
Ulla Schoubo og 
Jess Balle ikke mødt 
  

 

2.  Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde    
udleveres!! 

Referat af 
afdelingsmøde 19. 
februar 2015 
godkendt.  
       +    Referat 
af  Bestyrelsesmøde 
19. februar 2015 
godkendt    
  

 

3. Fælles kalender på Ipad. Benny orienterer. Alle skal 
medbringe Ipad 

 Der er oprettet en 
fælles 
outlookkalender der 
blev installeret på 
div. iPads og 
instrueret i brug. 

Jannie instrueres 
ved en senere 
lejlighed. 
Benny holder 
kalender ajour. 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 



 
 

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874, Viborgvej 16, 8920 Randers. 
 

15. marts 2015 Vive 

4. Orientering fra Byggeudvalg Der er afholdt 
køkkenvalgmøde.Godt 
halvdelen af 
beboerne mødte 
frem. God stemning 
på mødet. 

 

5. Orientering om helhedsplan Mogens, Benny og 
Else deltog i 

orienteringsmøde ved 
RB. Div. ændringer i 
planen blev fremlagt 
og diskuteret. 

Der udsendes 
særskilt referat. 

6. Hvad gør vi med cykler barnevogne med mere som blev 
indsamlet Ultimo 2014. 

Der er nu gået 3 
måneder siden 
indsamlingen af 
herreløse cykler. 

Flemming omdeler 
reminder om 

endelig fjernelse + 
ugedage for 
trappevask, og 

finder en passende 
måde at 
bortskaffe 
cyklerne på. 

7. Orientering om fælles vaskeri. Økonomi! Søren Figen FS Der fårelå skitse af 
vaskeriindretning, 
men der mangler 
stadig total oversigt 
af økonomi. 

Der rykkes for 
tilbud på 
indretning. 
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8. Orientering om fællesarealerne vedligeholdelse. JH + FS John er kommet 
godt i gang med de 
udendørs 
fællesarealer og er i 
gang med at plante 
og opsætte krukker. 

Der ryddes et rum 
til Johns 
redskaber. 

9. Tyveri igen den gule bygning. Opfølgning på referat fra 
Benny!!!! 

Af Tiltag mod 
tyverier er der 
installeret ny 
belysning i 
underetagen. 

Flemming 
igangsætter 
montering af 
sikkerhedsbeslag 
på vinduer. 

10. Eventuelt. Der afholdes 
markvandring 
torsdag den 28. maj 
kl.12,00 

Alle opfordres til 
at deltage og til 
komme med 
indspark til hvad 
vi se nærmere på. 

      


