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21 maj 2014/Vive 

 

Møde TORSDAG den -Torsdag den 15. maj kl. 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 

  

  

 

2. Godkendelse af ref. Fra mødet den 03-04-2014 Godkendt   

3. Markvandring torsdag den 12.juni klokken 13.00 

forberedelse med vedligeholdelsesplan. Hvor skal vi 

sætte ind…….   

Vi skal alle være OBS på, om der er noget, 

der skal tages med på markvandringen. 

Send mail til Mogens, hvis vi ser / lægger 

mærke til noget rundt om i byggeforeningen.  

Vi er ikke tilfredse med garagedækket i 

gården – Gert og Søren skal tage aktion på 

det i forbindelse med markvandringen, hvor 

de begge deltager.   

alle 

4. Fastlæggelse af møde i juni Den 12 eller den 19?? Næste møde i bestyrelsen bliver flyttet fra 

19. juni til 12. juni i forbindelse med mark-

vandringen. 

 

5. Skal vi have en hjertestarter? Pris med 

vedligeholdelse og forsikring! 

Mogens arbejder videre med pris og tilskudt 

i forhold til, om vi skal have en hjertestarter i 

byggeforeningen. 

 

6. Orientering fra ejendomsfunktionæren!!!! Flemming:  

Pullerterne er kommet. De skal støbes og 

stilles i gården.  

Der er kontakt med gartneren omkring u-

 
 
 
 

REFFERAT  BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 
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krudt i de nye planter på Chr. Hauns Alle. 

Syn af lejligheder går OK. 

Den nye arkitekt fra RandersBolig har et for-

slag til renovering / omforandring af taglejlig-

heden i Jyllandsgade. 

 

Vi drøfter indbrud i kælderen Sjællandsgade 

/ Jyllandsgade og bliver enige om, at der 

skal nye låse på kælderdørene. Det har 

hjulpet i den gule blok. Dette ændres pr. 1.7. 

og nøgler kan hentes på kontoret. Beboerne 

får besked, når det er klar. 

 

 

 
 
 
 
 

Flemming 

7. Drøftelse inden mødet i byggeudvalget den 22. maj. Det bliver et kort møde  

8. Udvalg til formandens fødselsdag den 08.09 13.00… Udvalg blev Else, Flemming og Jannie 

Flemming undersøger priser.  

Flemming 

9. Evt. Flemming: opvasker i salen er i uorden. Vi 

bliver enige om, at Flemming undersøger 

priser på en ny.  

 

Flemming undersøger priser på udlejning af 

salen i forhold til udlejning af beboerhuse / 

sale i andre boligorganisationer.  

 

Vi drøfter parkeringspladsen på Chr. Hauns 

Alle, som benyttes af beboere fra ejerlejlig-

heder i Sjællandsgade. 

 

Flemming 

 

 

 

Flemming 

 

Som sædvanligt vil der blive serveret lidt mad!   


