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Møde TORSDAG den 5. december 16.00 -  mødested Salen 

 

  Dagsorden:  Ref: Jannie Østergaard Amdi Aktion 

1.  Deltager:   
RAB:         Mogens Vive 

John Harder 
Else Christensen  
Benny Kristiansen 
Jannie Østergaard Amdi 
Flemming Søgaard  

Revisionsinstituttet: Karsten Jensen   
 John Kraup Nielsen 

Administrationen RB Dennis Larsen (DLA) 
 Berit M. Rudbeck  

 

Alle deltog 

 

 

Else Christensen kom lidt senere 

  

 

2. Godkendelse af ref. fra 3. oktober 2013 

vedhæftet 

Godkendt  

3. Revisionsprotokol! 

Årsregnskab 2012/2013 gennemgang med revisor 

Revisoren fremlagde revisions-

protokol. Han tilføjer, at økonomi-

styringen kører langt bedre nu og 

at det er godt, at vi er i gang med 

de årlige dialogmøder med 

Randers Kommune. 

Dennis Larsen fremlagde budget 

og regnskab for vores afdeling. 

Det ser OK ud, dog er der nogle 

poster, hvor der ikke var sbudget-

teret nok. 

  

4. Orientering fra administrationen se bilag vedhæftet Berit Rudbeck: I forhold til de 

manglende papirer/skøder -  sam-
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menlægningen er på plads ved 

Randers Kommune, men der er 

ingen tinglysning. Den skal være 

på plads, før vi kan starte reno-

veringsprojektet. RB venter på 

svaret fra kommunen og når de 

har det, skal en advokat se på 

det, så papirerne kan tingslyses. 

5. Regulering af trappevask – bør sættes op pt 50,- Vi beslutter at sætte prisen på 

trappevask op til 75 kr. pr. 1. april 

2014. 

RB: brev 
til bebo-
erne 

6. Vi får pudset vinduer i Fællesområdet til en pris af 

ca. kr. 1.800. Foreslås ændret: fra hver måned til 

per kvartal!!! 

Vi beslutter, at vinduespuds-

ningen i alle opgange ændres til 

hver 3. mdr. 

 

Flemming 

7. Fastlæggelse af mødedatoer første ½ år 2014. (RB) Møderne med RB er fastsat for 

hele 2014. Vores næste møde 

bliver generalforsamlingen den 6. 

februar 2014. 

 

08. Egen Julefrokost fredag den 13. december klokken 

18.00.  Udvalg og hvor? 

Vi holder julefrokost Viborgvej 16, 

4. th. 
 

Evt.    Nogle af vores beboer har katte 

og da der er forbud mod husdyr-

hold, er der i sommer sendt  

en henvendelse til RB omkring 

dette. Vi har ikke hørt noget. 

 

Vi taler om digital aflæsning af 

vand og varme. 

 

Vi arbejder videre med at lukke 

toiletter ved loftværelserne. 

RB tager 
det op 
 
 
 
 
 
RB 

  


