
 
 

      
 

06. februar 2013/Vive 

REFFERAT AF   BESTYRELSESMØDE RAB AF 1874. 
 

Møde mandag  den 11. februar 2013   klokken  17.00   mødested Kontor Viborgvej 16. 

 

  Dagsorden:  Referat:  Jannie Østergaard Amdi Aktion 

1.  Deltager:  

 Formand  

 Bestyrelsesmedlem 

 Else Christensen  

 Bestyrelsesmedlem 

 Jannie Østergaard Amdi 

 Eli  

 Suppleant  

 Suppleant 

 

Mogens Vive 

John Harder 

 

Benny Kristiansen 

 

 

1. suppleant Ulla Skovbo 

2. suppleant Jess Balle - minus 

 

Mogens bød velkommen til nyvalgte 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

 

2.  Godkendelse af ref. fra sidste bestyrelsesmøde  Godkendt 

 

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig: 

Formand 

Næstformand 

Sekretær   

  

Mogens Vive 

John Harder 

Jannie Ø. Amdi 

 

 

4 Deltagelse i repræsentantskabsmøde på Tronborg 

tirsdag den 12. marts 2013 på Tronborg. Der startes 

med et regnskabsmøde med Dennis Larsen og Jørgen 

Henriksen kl. 17.00, hvorefter repræsentantskabs-

mødet starter kl. 18.00.  

Formand og Næstformand! 

Drøftelse af og om regnskabsmøde, 

repræsentantskabsmøde og evt. 

nedlæggelse af Fælleskontoret. 

 

John Harder og Jannie Ø. Amdi 

deltager.  

 

 

 

 

 

 

Mogens melder til 
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5 Eventuelt   

 

- Bestyrelsens roste Eli for hans 

 orientering omkring hans arbejde iflg. 

 månedsseddel. 

- Mogens sætter en skrivelse i gang til 

 omdeling omkring tilbud om edb 

 hjælp. Når den er godkendt, skal det 

 sættes i gang. 

- Eli bestiller rensning af faldstammer 

samt eftersyn/undersøgelse af om 

udsugningerne på taget kører, som de 

skal i Chr. Hauns Alle 4-6-8.  

- Vi skal have lavet en appellerende 

 skrivelse omkring røgalarmer, som 

 henviser til, at der har været optræk 

 til et par brande i afdelingen og at 

 man derfor skal tage så meget hensyn 

 til sine naboer, at man får sat 

 røgalarm op i sin lejlighed. Røg-

 alarmerne kan hentes på kontoret og 

 vi kan evt. tilbyde at ejendomsfunk-

 tionæren kan sætte dem op.  

 

6 Næste møde Torsdag den 21. marts kl. 17.00 

Torsdag den 25. april kl. 17.00 

Torsdag den 23. maj kl. 17.00 

Sommerfest lørdag den 1. juni 

 

     Der blev som sædvanligt  serveret lidt mad!!       

 


