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Møde TORSDAG den 03. april 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  
 RB =Berit Mosegaard Rudbeck 
 RB= Jørgen Henriksen 

 

  

  

 

Alle deltog 

Jørgen Henriksen deltog også og 

redegjorde for byggeriet/reno- 

veringen i forhold til pkt. 5 og siger, 

at vi skal have et byggeudvalg i 

bestyrelsen. Det blev besluttet, at 

Mogens, Benny og Flemming er i byg-

geudvalget. 

2. Godkendelse af ref. Fra mødet den 27-02-14   Godkendt 

3. Orientering fra RB:      Berit orienterede om situationen i 

Møllevænget/Storgården og 

fortæller, at vi får en del af det lån, 

vi var med til at yde til RandersBolig 

retur i år. 

Berit fortæller også, at tinglysningen i 

forhold til vores afdeling er gået i 

orden. 

4. Orientering fra Ejendomsfunktionæren:   Flemming: tager kontakt til Gert 

Hølund omkring den utæthed, der 

stadig er i gården over garagen på 

Viborgvej 

REFFERAT AF BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 
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Det blev besluttet at Flemming køber 

kæder og pullerter til afspærring af 

gården i stedet for bænkene. 

Vi beslutter at der skal plantes i 

stedet for at lægge skærver i bedene 

på Chr. Hauns Alle. 

5. Byggeriet status!!!   Drøftelse om orientering til BB.    Se pkt. 1 

6. Drøftelse af fremtidige bestyrelsesmøder…..  Vi beslutter, at der ikke skal ”kaffe-

møder” mellem de andre møder der er 

fastlagte. Møderne resten af året er: 

- Torsdag den 15. maj kl. 17.00 

- Torsdag den 19. juni kl. 17.00 

- Torsdag den 28. august kl. 17.00+RB 

- Torsdag den 25. september kl. 17.00 

- Torsdag den 23. oktober kl. 17.00 

- Torsdag den 20. november kl. 17.00 

- Torsdag den 11. december kl. 17.00+ 

RB og revisoren 

7. Drøftelse/formalisering om gaver flagning vedr. 

beboernes runde fødselsdage sølv/guldbryllup fra 

60> 

 Mogens forslår og vi beslutter, at 

RAB giver en gave på 300 kr. til 60 og 

70 års fødselsdag - fra 75 år gives 

der hvert 5. år samt ved sølv, guld og 

diamantbryllup. Dette formaliseres i 

en skrivelse til alle beboer sammen 

med en opfordring om at henvende sig 

til ejendomsfunktionæren, hvis der 

ønskes flagning i forbindelse med 

mærkedage.   
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8. Vagtplan for maj, juni, august og september  Vagtplan for salg af vaskekort hen 

over sommeren er: 

1. maj  John 

8. maj John 

15. maj møde 

22. maj Else 

5. juni Jannie 

12. juni Benny 

19. juni møde 

26. juni Benny 

juli lukket 

7. august Jannie 

14. august John 

21. august  Benny 

28. august møde 

4. september Else 

11. september Jannie 

18. september Else 

25. september  møde 

9.  Evt. se mail fra Jannie  Gennemgang af nedenstående pkt. 

 

Som sædvanligt vil der blive serveret lidt mad!  

 


