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15.  maj  2013/Vive 

 
 

Møde onsdag den 22. maj 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 

 Eli 

 Flemming Søgaard ? 

 

Alle deltog  

Jørgen Henriksen og Berit 

Rudbeck fra RandersBolig 

(RB) deltog også 

 

Vi bød velkommen til 

Flemming Søgaard – Eli’s 

afløser og til Berit – 

Forvaltningskonsulent. 

Berit præsenterede sig og 

fortalte, at hun som 

Forvaltningskonsulent for 

Fælleskontoret er vores 

bindeled til RB  

 

2.   Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt   

3.    Præsentation af Elis afløser????? Præsentation af Flemming, 

som tiltræder som ny 

ejendomsinspektør den 29. 

juli 

 

4.  Handlingsplan  for farvel- og goddag reception fredag den 09. august fra 

klokken 13.00 – 16.00 ? 

Vi vedtager at det er kl. 

13.00 – 16.00. 

Eli og Flemming handler og 

sørger for arrangementet til 

receptionen. Else og Jannie 

træder til, som ekstra hjælp. 

Mogens sætter noget 

sammen til en annonce, 

 

 

 

 

 

 

Mogens 

Referat af BESTYRELSESMØDE i RAB af 1874! 
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som han sender til Laila 

Hägg, så hun kan skrive en 

annonce, som skal i avisen 

ca. 1 uge før receptionen. 

Annoncen skal også deles 

ud til samtlige beboere i 

afdelingen. Ligeledes skal 

den på RB’s hjemmeside. 

5. Vedtagelse/igangsætning af gårdsplads &  trappe – hvis tilbuddet når frem –

og kan udføres indenfor givne rammer!!!!!! 

Vi vedtog, at hele gården 

skal have ny belægning 

samt at betonbelægningen 

ved trappe og indgang i 

gavlen i den gule blok ved 

Chr. Hauns Alle skal 

demonteres og der skal 

monteres nyt i stål. 

Vi mener, vi har økonomi 

til det, men Jørgen H. 

tjekker dette. 

Vi har ud over dette stadig 

penge til småreparationer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen H. 

6. Vedtage om bestyrelsen fremover skal modtage skattefrit lovligt godtgørelse 

for bestyrelsesarbejde iflg. Scannet bilag fra Randers Bolig 

Vi har vedtaget, at hvert 

medlem i bestyrelsen 

fremover modtager den 

skattefrie godtgørelse som 

pt. udgør kr. 3.700 

Berrit og 

Jørgen 

7. Mødekalender for efteråret 2013 Vi venter på mødedatoer fra 

Berit om, hvornår de fra RB 

gerne vil deltage møder 

henover efteråret. Dette for 

at det bliver lidt anderledes 

møder – mere på 

boligorganisationsplan, 

hvor RB kan komme med 

informationer til os og 
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omvendt. Og så kan vores 

egne møder i bestyrelsen 

handle om vores arbejde i 

afdelingen. Når vi har 

modtaget datoerne fra Berit, 

fastsætter vi vores møder i 

efteråret. 

8. Eventuelt  Vi har modtaget brev fra en 

lejer omkring husleje-

stigning i forbindelse med 

renoveringen Jyllandsgade/ 

Sjællandsgade. Efter en 

drøftelse om dette blev det 

besluttet, at Jørgen sætter 

en redegørelse sammen, 

som sendes ud til samtlige 

beboere i afdelingen. 

 

 

 

 

 

 

Jørgen H. 

     Der vil som sædvanligt blive serveret lidt mad!!       


