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Møde ONSDAG  den 24. september klokken 17.00 -  mødested Kontor Viborgvej 16. 

  Dagsorden:  Referat:  Jannie 

Østergaard Amdi 

Aktion 

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

 

Afbud fra Flemming! 

 

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

3. Orientering om styringsdialogmødet i kommunen dagen før!!!!!,  

Hvad blev der drøftet? JAØ og MV 

Gennemgang af referat fra 

Randers Kommune – taget til 

efterretning  

 

4. Orientering om alm. Boligdage i Bella Centret MV og BK BK og MV fortalte om dagene 

i Bella Centret, som var et 

godt arran-gement med god 

inspi-ration. MV synes, at be-

styrelsen skal tage af sted 

igen om 3 år. BK var på en 

spændende workshop om 

solceller – vi sætter vores lid 

til at BK holder sig og bestyr-

elsen orienteret om emnet 

 

 

5. Hvad gør vi med vinduer som lovet til beoerne Chr. Hauns Alle 1 Dennis Larsen fra  

 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 
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og 3 samt Viborgvej 26. Kan vi overføre penge for indeværende 

år til næste år og undgå extern finansiering????? 

RandersBolig vender tilbage 

med en løsning på dette – 

måske uden ekstern 

finansiering 

6. JH og MV varetager ejendomsfunktionærens funktioner under 

dennes ferie fra dato? 

JH og MV varetager 

Flemmings’ arbejdsop-gaver, 

mens han holder ferie 3.10. – 

25.10. 

 

7. Vagtplan for salg af vaskekort JH har vagt torsdag den 

25.9. MV overtager alle 

torsdage og kontakter 

bestyrelsen, hvis der er brug 

for hjælp. Vagtplan for 

november, når MV er på ferie, 

aftales på næste møde. 

 

8. Julefrokost Fælleskontoret?  Julefrokost RAB dato? Beslutning om endelig 

deltagere til julefro-kost 

Fælleskontoret aftales på 

næste møde. 

Julefrokost i RAB’s 

bestyrelse bliver fredag den 

28. 11. 

 

9. Andespil dato?  Hvem gør hvad? Andespil i salen onsdag den 3. 

december. Hvem gør hvad – 

på næste møde. 

 

10. Eventuelt. Vi taler om forskellige 

muligheder for hjælp til 

Flemming til udendørs 

arealerne. JH tilbyder sin 
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hjælp nogle timer hver anden 

uge fra maj og i de måneder 

uden-dørs arealerne har brug 

for det. Flemming ud-fylder 

arbejdssedler på de 

reparationer m.m., han 

udfører, så vi kan se, hvor 

meget der spares på udgifter 

til eksterne håndværkere. 

Måske kan der blive råd til en 

mere permanent løsning. 

 
Møder for foråret 2015 

Torsdag 22. januar  

kl. 17.00 

  
Torsdag 19.2. Formøde til 

generalforsamling  

kl. 17.00 

  
Torsdag 19.2. Afdelingsmøde 

kl. 18.00 

 

Torsdag den 19.2. 

Generalforsamling  

kl. 19.00 

 
Torsdag 26.2. kl. 17.00 
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Torsdag 19.3. kl. 17.00 

  
Torsdag 16.4. kl. 17.00  

  
Torsdag 28.5. kl. 17.00 

  

Torsdag 13.8. med deltagelse 

af RandersBolig – datoen 

ændres iflg. med Berit 

    

Der vil som sædvanligt blive serveret lidt mad!!    


