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Referat - møde TORSDAG den 27. februar 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  
 Gæster: Ulla Skouboe og Jess Balle 

 

Alle deltog  

 

Dog afbud fra Flemming 

  

  

 

2. Godkendelse af ref. Fra mødet den 23-01-14 Referat fra sidste møde er godkendt  

3. Evaluering af Generalforsamling: Gennemgang af 
ref. Afdeling 1 og Byggeforeningen 

Drøftelse af Generalforsamlingen og 

Afdelingsmødet den 6. februar 
  

4. Orientering fra ejendomsfunktionær om besparelser 

på belysning Benny supplerer 

Flemming, Benny og Mogens har regnet 

på udgifterne i forbindelse med ændring 

af belysningen i RAB’s fællesområder. Det 

er en stor udgift i forhold til den bespar-

else, der vil være, hvis der skal monteres 

alle steder. Derfor beslutter vi, at 

Flemming indkøber materialet til monte-

ring til ca. 20 steder – de steder, hvor 

lyset ikke går ud af sig selv – vaskehuse, 

tørrerum og cykelrum m.m. Vi arbejder 

stadig videre i forhold til besparelser på 

området. 

 

5. Bestyrelsesarbejdet vil fremover foregå elektro-

nisk. Alle har nu IPad!    

Fremover printes ingen papirer til møder 

– alle møder med deres i-pad 
 

REFERAT AF  AFDELINGS-BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 
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6. Status fra ejendomsfunktionær om fremtidige 

aktioner……  oprydning renholdelse visioner 

Flemming og Mogens har talt om mulig-

heden for at totalrenovere fraflyttede leje-

mål og går videre med dette. 

 

Flemming er kommet med forslag om at 

fjerne alle buske foran blokken Chr. 

Hauns Alle 4 – 6 – 8 og forbi garagerne 

og i stedet lægge granitskærver. Der er 

forslag fra et par stykker i bestyrelsen om 

evt. at plante buskbom. 

 

Lågen til legepladsen åbnes og holdes på 

plads af en kæde så pladsen ikke så 

nemt kan bruges til luftning af fritgående 

hunde. 

 

Flagstangen renoveres. 

 

7. Valgmøde BL alle tilmeldt tirsdag den 25. marts 2014 

kl. 19.00 på Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 
8471 Sabro. Fælles buskørsel. 

Mogens skal være der et par timer før vi 

andre, så han kører selv. Vi andre skal 

med bus. 

 

08. NYT FRA BYGGEUDVALGET? Intet  

09. Evt. Der var indkommet kommentarer til 

vaskehuset i den gule blok og der 

foreslås, at der sættes sedler op om 

rengøring, instruktion i forhold til fejlkoder 

på maskinerne samt tidspunkter for salg 

af vaskekort. 

 

Drøftelse af nyt system til bestilling af 

vasketider. Dette er en stor omkostning. 

 
 
 
Flemming 

 Som sædvanligt vil der blive serveret lidt mad….. 


