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Referat af møde TORSDAG den 23. januar  2014 klokke 17.00 -  mødested Kontor Viborgvej 16. 

  Dagsorden:  Ref: JØA  Aktion 

1.  Deltager:   
 Mogens Vive 
 John Harder 
 Else Christensen  
 Benny Kristiansen 
 Jannie Østergaard Amdi 
 Flemming Søgaard  

 

Alle deltog 

  

og 

 

Lene Gitte Berger fra RandersBolig 

deltog 

 

2. Godkendelse af ref. 09.december 013 vedhæftet…. Godkendt  

3. Fælles gennemgang af omdelt regnskab så vi er 
forberedt inden generalforsamlingen!  
Tvivlsspørgsmål? Afklares….. 

Regnskab gennemgået og godkendt 

samt diverse spørgsmål afklaret 
  

4. Gennemgang/spørgsmål omhandlende omdelt revisor 

protokol 

Gennemgået – ingen kommentarer  

5. Budgetkontrol første kvartal  konto 114 114 116 

Hvor er vi.. følger vi budget kode til regnskab RB 

skal medbringes …..  samt  IPad    

Budget blev gennemgået og godkendt  

6. Lene Gitte Berger Lene gennemgik afdelingsbudget- og 

hovedbestyrelsesforslag 2014/15 med 

os med diverse kommentarer  

 

7. Opfølgning af markvandring? Status!!!! Flemming gennemgik status på mark-

vandringen 
 

8. Diskussion om renholdelse af de synlige områder! 

Vaskehus, grønne arealer, fortove m.m…. 

Beboere klager over, at der ikke er så 

pænt udenfor som tidligere. Flemming 

optimerer den udvendige rengøring og 

vedligeholdelse. 

Flemming 

INDKALDELSE BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 
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Flemming foreslår en hjælper med 

tilskud fra kommunen – vi arbejder 

videre med dette. 

9.  Generalforsamling hvem gør hvad???? Bestyrelsen mødes i salen inden gene-

ralforsamlingen onsdag den 6. februar 

2014 kl. 17.00 og hjælper med borde, 

stole og borddækning. 

 

Flemming sørger for forplejningen. 

 

Jannie registrer beboerne ved indgan-

gen og udleverer stemmesedler. 

 

Vi afvikler først afdelingsmødet og efter 

en pause afvikler vi hovedbestyrelses- 

mødet. 

 

10.  NYT FRA BYGGEUDVALGET? Intet  

11. Evt. Bestyrelsen bakker formanden op i at 

opstille til BL’s bestyrelse. 

 

Vi beslutter at Amtsavisen leveres på 

kontoret i stedet for hos formanden. 

 

Vi beslutter at formanden får fri telefon 

og internet. 

 

Vi køber 3 i-pads. 

 

 Som sædvanligt vil der blive serveret lidt mad….. 


