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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE RAB af 1874 
 

Møde onsdag den   05. september kl. 17.00   Mødested Kontor Viborgvej 16. 

 

 

  Dagsorden:  Referat:  Jannie Østergaard Amdi Aktion 

1.  Deltager:  

 Mogens Vive, 

 John Harder 

 Else Christensen  

 Vivian Harder Smith 

 Jannie Østergaard Amdi 

 Eli 

 Randers Bolig? 

 

Alle undtagen Vivian deltog. 

 

Vi bød velkommen til  

Jørgen Henriksen fra Randers Bolig 

 

2. Godkendelse af ref. 23/05-12 Godkendt  

3.  Opfølgning på markvandring i maj. 

 Orientering fra Eli! 

Hen over sommeren er der blevet 

pudset og malet samt tagplader skiftet 

på pulterrum Chr. Hauns Alle 1-3 

 

Der er bestilt vinduer og døre iflg. 

referat fra Søren Figen – disse skiftes, 

når Eli kommer fra ferie. 

 

Vi beslutter, at der skal være en 

markvandring en gang sidst på året. 

 

 

4. Gennemgang af tilsendte styringsrapp. Vedr. vores 

møde med Rds. Kommune 01.november 2012 og den 

20. november  Deltager formand og ? 

Jørgen orienterede om styringsrap-

porten for vores del af den og vi 

udfyldte sammen med Jørgen skemaet 

for styringsrapporten. 

 

Den 1. november deltager Mogens og 

Jannie (hvis hun kan få fri fra arbejde) 
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i mødet med Randers Kommune. 

 

Mogens deltager i mødet med Randers 

Kommune den 20. november. 

 

5.  Opfølgning af mødet den o3.september omhandlende 

mødet om vores fusionsplaner 

Der var en negativ holdning på mødet 

den 3.9. – sikkert pga. problemerne i 

Randers Bolig. Der er mange forhold i 

en fusion – især følelser bliver nævnt, 

men vi kæmper videre.  

 

 

6.  Nyt for byggeudvalget: Intet!!!! 

Det var aftalt at RB/Madsen skulle indkalde ultimo 

august iflg. Referat.   Sender en rykker per mail i 

dag……. 

 

Der er byggemøde den  

20. september.  

 

Der er afbud fra Eli og Jannie 

 

7.  Festsals møbler skal renoveres/udskiftes. 

Hvornår har vi råd/penge!!!!!!! 

 Vi skal også diskutere igen om der kan blive råd 

til dørtelefoner – videoovervågning efter 

indbrud igen!!!!!! 

Vi venter med at renovere festsalen til 

facader, køkkener og badeværelser er 

renoveret – salen, køkken og toiletter 

kan under renoveringen benyttes af 

beboerne. 

 

Drøftelse af dørtelefoner på  

Chr. Hauns Alle 8 efter indbrud samt 

indbrud i kælderen under nr. 4-6-8. 

Der er nu sat videoovervågning op i 

kælderen. 

 

 8.  Invitation til kredsweekend i Billund den 05-06. 

oktober. Hvem deltager???  Der er fælles kørsel  

igennem Rds. Bolig. Håber alle vil og kan 

deltage?  

Mogens og Jannie deltager.  

9.  Fælles julefrokost i Fælleskontoret regi på den 

gamle kaserne – håber vi deltager alle…. 

sammen med de andre bestyrelser i F-kontoret. 

Alle deltager med påhæng – vi mangler 

dog besked fra Vivian. 
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10. Orientering fra formanden: 

 Kredsmøder 

 Randers Bolig 

 Skal vi have I-pad?  Fremtid 

Mogens får meget ud af at deltage i 

kredsmøderne. 

 

Randers Bolig kører bedre nu – der 

kommer ikke flere penge fra 

boligorganisationerne. 

 

Vi drøftede I-pad. Vi afventer  

Andelsbo. 

 

 

11. Eventuelt! Vi drøftede en velkomstfolder til nye 

beboere i med information om 

afdelingen. I denne folder kan der bl.a. 

orienteres om parkeringsforhold i Chr. 

Hauns Alle. 

 

Vi drøftede også nyhedsbreve nogle 

gange om året med orientering om, 

hvad der sker af tiltag i afdelingen. 

Også her kan orienteres om parkering.  

 

Skiltet ved parkeringspladsen skal 

ændres fra ”ejendommens beboere” til 

”afdelingens beboere”. 

 

Mogens tager kontakt til Søren Figen 

omkring det tilbud, vi har fået på ny 

belægningen i gården ved Viborgevej. 

 

 

 

John ringer om dette og 

får på skrift, hvordan 

parkeringsforholdene er. 

 

12. Næste møde……..   Torsdag den 11. oktober kl. 17.00  

 

Der blev som sædvanligt  serveret mad. 


