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Møde TORSDAG den 05. 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 
 Jørgen Henriksen  -  Randers Bolig 
 Flemming Søgaard  AFBUD! 

 

Flemming deltog ikke. 

 

Berit fra RandersBolig var meldt til 

men kunne ikke deltage.  

 

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

3. JH…….Det kommende styringsdialogmøde i kommunen, på 

baggrund af de indberettede oplysninger. Hvad vil blive 

drøftet? Har bestyrelsen yderligere kommentarer?   

Jørgen Henriksen (JH) redegjorde 

for og gennemgik Oplysningsskema 

for afdelingen + Styringsrapporten. 

Jannie og Mogens deltager i 

dialogmødet på Randers Kommune 

den 8. oktober 

 

4. Jørgen har lavet nogle dybdegående beregninger på 

delafsnittene i RABs huslejeniveau. Beregningerne viser at 

fordelingen ikke er korrekt disponeret i afsnittene – både før 

og efter renoveringen. Jørgen vil redegøre nærmere på mødet. 

 

JH gennemgik huslejeniveauet på 

alle afsnit og fortalte om husleje-

udligning. 

 

5. JH…Orienteringsskrivelser til afdelingerne og xxxx angående 

finansieringen af renoveringsprojektet – I forlængelse af 

ovenstående punkt 

Berit og JH tager et møde med 

xxxxxx omkring finansiering og 

huslejeniveau vedrørende reno-

veringsprojektet Sjællandsgade / 

Jyllandsgade 

Berit og JH 

REFFERAT FRA  BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 
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6. JH..Opfølgning på økonomien i forhold til renoveringen af 

gården. Som aftalt på sidste møde. 

Vi taler om økonomien omkring 

renovering af gården og den nye 

trappe – den ser OK ud 

 

7. JH..Redegørelse for modtagelse af godtgørelse og honorarer Mogens har ikke modtaget godt-

gørelse pga. af den telefon, han 

bliver beskattet af. Mogens af-

leverer telefonen og modtager 

godtgørelsen 

 

8. Nyt fra byggeudvalget!!!!!!!!!! Henvisning til mail fra Peter 

Madsen omkring klage fra beboer 
 

9. Markvandring: ideer og forberedelse inden d.xx 

Hvem kan deltage? 

Mogens og Benny deltager i 

markvandringen sammen med 

Søren Figen og Flemming  

den 12. september kl. 14 – John 

slutter sig til dem kl. 15.00  

 

10. Evaluering af gårdpladsen, kan vi erstatte rækværket med 

blomsterkummer? 

Vi bliver enige om at prøve med 

blomsterkummer på hjul i stedet 

for rækværket. 

 

De blomsterkummer, der var i 

gården Viborgvej, er flyttet over i 

gården ved Chr. Hauns Alle 1-3. 

 

Flemming finder ud af prisen på 

store glasfiberkummer til gården 

Viborgvej og Chr. Hauns Alle 4-8. 

 
 
 
 
 
 
 
Flemming 

11. Mødekalender for efteråret 2013: 

 Torsdag den 3. oktober kl. 17,00 
 Torsdag den 31. oktober kl. 17.00 
 Torsdag den 5. december med deltagelse af 

RandersBolig. 
Derudover skal vi til dialogmøde tirsdag den 8. oktober kl. 

9.00.  Mogens og Jannie 

Vi gennemgår mødekalenderen – vi 

er enige om at Flemming deltager i 

møderne 
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12. Vagtplan for salg af vaskekort Mogens tager vagterne om 

torsdagen og kontakter vi andre, 

hvis der er brug for hjælp 

 

13. Julefrokost Fælleskontoret?  Julefrokost RAB dato? Vi har modtaget invitation til 

julefrokost i Fælleskontoret den 8. 

november – Mogens tilmelder os 

alle. 

 

Julefrokost i RAB fredag  

den 13. december. Vi aftaler med 

Flemming om hvordan. Vil han stå 

for det hele eller skal vi hver især 

komme med en ret. Vi medbringer 

en gave til 50 kr. til pakkespil. 

Mogens 
 

14. Andespil dato?  Hvem gør hvad? Flemming sætter datoen først i 

december og finder ud af hvem gør 

hvad? 

Flemming 

15. Eventuelt.  Else, Jannie og Mogens deltager i 

seminaret i Legoland den 27. og 

28. september. 
 

Benny deltager på kursus i Vejle. 
 

Flemming indretter kontoret som 

han vil i samråd med Søren Figen. 
 

Vi taler om at mødelokalet trænger 

til at males og gulvtæppet til at 

renses. 

 

     Der vil som sædvanligt blive serveret lidt mad!!   

     Mødet vil blive afholdt på den måde, at det der omhandler RB tager vi først – så Jørgen kan få fri…………  

     


