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Møde TORSDAG den 31. oktober klokken 17.00 -  mødested Kontor Viborgvej 16. 

 

  Dagsorden:  Referat:  Jannie   Aktion 

1.  Deltager:           
 Mogens Vive 
 John Harder 
 Else Christensen  
 Benny Kristiansen 
 Jannie Østergaard Amdi 
 Flemming Søgaard 

 

  

Alle deltog 

 

2. Godkendelse af ref. 09. oktober 2013 Godkendt  

3. Orientering om igangværende projekter ….. 

oprydning, skiltning maling m.m.    Flemming 

Flemming:  

- Gården er stadig utæt ved fugen. 

Har talt med MTH om det. Der 

lægges pap over – desværre. 

- Der er bestilt til maler til maling af 

gul stribe på Chr. Hauns Alle fra 

Viborgvej og hen til cykel-stativet 

samt ved molokkerne 

- Projekt oprydning den 7. november 

– alle beboerne har modtaget både 

brev og reminder. Alt fjernes og 

smides til storskrald. 

- Venter på svar fra Preben 

Rasmussen omkring maling af 

skaktgang og kontor. Når skakt-

gangen er malet skal beboerne i 

blokken gøres opmærksom på at 

skakten kun er til dagsrenovation 

ellers nedlægges skakterne 

- Køber pottemuld og bunddække til 

baljerne med tørrestativet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874! 
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- Flemming sørger for 5 stk. juletræer 

til gårdene – tændes fredag den 29. 

november 
 

 
Flemming 
 
Flemming 

4. Byggeriet Sjællandsgade m.m……………… Næste byggemøde torsdag 7. 

november. 
 

Møde med 22 beboer fra 

Sjællandsgade/Jyllandsgade, 

bestyrelsen og køkkenfirmaet Designa. 

Designa præsenterede på fornem vis 

forskellige indretningsforslag til de nye 

køkkener. 
 

 

5. Nyt om Randers Bolig – kurser hos RB  møde med 

kommunen m.m. 

Mogens orienterede om mødet fra 

Randers Kommune. Vi har fået et 

meget positivt referat fra mødet. 

Mogens sætter et brev sammen til 

samtlige beboerne i afdelingen med 

en orientering om, at vi er en god 

boligforening. 
 

RandersBolig søger nye skøder hjem til 

os – dem vi havde, er gået tabt i en 

oversvømmelse i Fælleskontoret. Pga. 

af manglen-de papirer kan 

renoveringen blive udsat. 
 

 

6. Mogens har sendt mail til Jørgen Henriksen RB (har 

svaret)   omkring nedlæggelse af værelser på 

lofterne på Chr. Hauns Alle - vi venter på endelige 

svar????? 

Vi venter stadig på svar fra xx   

7. Julefrokosten (Fælleskontoret)på kasernen den 8. 

november – Fælles kørsel så vi hentes kl. 18.00 

Vi mødes Chr. Hauns Alle 4 den 8. 

november kl. 18.00 – vi bliver 9 i alt 

og hentes i taxa. 

Mogens 
bestiller 

08. Egen Julefrokost fredag den 13. december klokken Holdes i salen – arrangeres af 

Flemming. 
Flemming 
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18.00.  Udvalg og hvor? 

Evt.  Folder nye beboer? 

Bankospil 

Mogens og Benny laver udkast til 

folder. Spørger en anden boligforening 

om de har en folder som kan bruges 

som inspiration. 

 

Bankospil i salen onsdag den 4. 

december kl. 19.00. 

Mogens og 
Benny 
 
 
Flemming 

      Som sædvanligt vil vi få lidt mad!!!!!!  


