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Møde TORSDAG den 03. oktober 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 

 

Alle deltog 

  

 

2. Godkendelse af ref. 19. september 2013 Godkendt   

3. Beslutning om godkendelse af malertilbud kontor, 

kælder og garage Viborgvej.  

Vi henter et 3. tilbud på maling af kontor 

og skaktgang  
Flemming 

4. Evaluering af weekend-konference Billund Else, Jannie og Mogens refererede fra 

konferencen i Billund 
 

5. Nyt om Randers Bolig Mogens redegjorde om nyt fra 

RandersBolig. 

 

Torsdag den 5. december kl. 17.00 er 

bestyrelsesmødet et revisionsmøde med 

deltagelse af RandersBolig, hvor vi skal 

drøfte vores generalforsamling.  

 

Generalforsamlingen er torsdag den 6. 

februar 2014  

kl. 19.00. 

 

6. Evaluering af markvandring – hvor langt er vi 

Flemming! 

Flemming redegjorde om status for 

markvandringen.  

- Tørrestativet til den "nye" gård er kommet 
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og bliver snart monteret 

- Tagrender på Viborgvej/Chr. Hauns Alle 

er blevet renset 

- Fugerne i den nye belægningen skaber 

stadig problemer, men der holdes øje 

med det 

- Den nye trappe og gelænder på Chr. 

Hauns Alle tjekkes i forhold til 

monteringen 

- Blomsterkummer købes - Flemming 

beslutter, hvad det skal være  

- Skiltning med "parkering forbudt" er sat 

op på igen efter, det var blæst ned. Ét 

skilt mere med "parkering forbudt" og et 

med "brandvej" sættes op på garage- og 

halvmuren ind mod den nye gård. Er i 

skrivende stund allerede sat op. 

- Oprydning i kælderen sættes i gang 

- Kantstenen på Chr. Hauns Alle skal 

males gul helt hen til cykelstativer - 

Flemming finder en pris på dette 

- 2 garager tages i brug som miljøstation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evt.  Mogens: vedrørende julefrokosten på 

kasernen den 8. november – bestilles der 

taxaer, så vi hentes kl. 18.00 
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Mogens har sendt mail til Jørgen 

Henriksen på RandersBolig omkring 

nedlæggelse af værelser på lofterne på 

Chr. Hauns Alle - vi venter svar 

 

Jannie: Ulla der er suppleant vil gerne 

have referater fra vores bestyrelsesmøder 

 

Jannie: hvor langt er vi med vores folder? 

Mogens ser på det 

 

Mogens: der er observeret husdyr i 

afdelingen – bestyrel-sen tager kontakt til 

Randers-Bolig omkring dette   

 

Jannie: hvis vi gerne vil have yngre 

mennesker til at bo i afdelingen, trænger 

vi måske til at se på vores husorden - er 

der noget, der er forældet? 

 
Mogens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogens 

   


