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BESTYRELSESMØDE RAB af 1874! 
 

Møde onsdag den 25. april 2012 kl. 18.00   Mødested Kontor Viborgvej 16 

 

 

  Dagsorden:  Referat:  Jannie Østergaard Amdi Aktion 

1.  Deltager:  

Mogens Vive, 

John Harder 

Else Christensen  

Vivian Harder Smith 

Jannie Østergaard Amdi 

HR chef Kirsten Buur Hove RB 

 

Alle deltog og bød velkommen til Kirsten 
 

2. Godkendelse af ref. 23/03-12  Godkendt  

3. Renovering af vaskehuse – an-

slået pris ca. 550.000,-. Oplæg 

fra RB/ drøftes. 

Vi læser det fremsendte tilbud i gennem 

og drøfter det på næste møde 
 

4. Festsals møbler skal renove-

res/udskiftes. 

Mogens taler med Eli om at indhente 

tilbud på nye møbler samt maling/tapet. 

Vi vil bruge max. 100.000 kr. på dette. 

Eli skal stadig står for udlejningen. 

 

5.  Forbedring af legeplads – øn-

ske fra mange unge beboer. 

Udsættes til markvandringen – se pkt. 10  

6. Udskiftning af døre til plastik 

Viborgvej/Chr. Hauns alle. 

AFVENTER 

Mogens tager kontakt til Søren Figen  
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7. Dørlåse Viborgvej (Gamle)/Chr. 

Hauns alle. Ønske fra beboerne! 

 

Tilbud på dørlåse til den gamle ejendom 

ønskes.  

De døre, der er udskiftet, er forberedt for 

dørelåse. 

Chr. Hauns Alle 2-4-6 kommer senere.  

 

 8. Projekt faldstammer Sjællands-

gade/Jyllandsgade  

Tilbud på nye køkke-

ner/badeværelser  - AFVEN-

TER FRA RB!!!!!!! 

Vi har talt om det i ¾ år og der sker bare 

ikke noget. Kirsten tager det med til Sø-

ren/Jens og rykker kraftigt for tilbud på 

nye faldstammer, køkkener og badevæ-

relser. Samtidig tager Kirsten med at vi 

gerne vil have tilbud på facaden, som 

forvitrer. 

 

9. Visioner for RAB af 1874 i 

fremtiden! Projekt isolering sol-

energi 

Vi vil gerne have et projekt på dette og 

det kan være en opgave for RandersBolig 

at arrangere dette med firmaer som arbej-

der på dette område – der er måske andre 

afdelinger, der vil være. 

 

10. Vedligeholdelsesplan. Kort gennemgang af planen fra Søren 

Figen. 

Mogens tager kontakt til Søren og laver 

en aftale om en markvandring. 

 

11. Næste møde var aftalt til den 

21. maj – ændres MV skal til 

bestyrelsesmøde i RB! 

Næste møde er ændret til den 23. maj  

kl. 17.00 
 

12. Evt. Kort drøftelse om YouSee. 

Vagtplan for salg af vaskekort: 

26.4. John 

24.5. Vivian 

21.6. Vivian 

28.6. Else 

2.8. Jannie 

9.8. John 

16.8. Else 
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23.8. Jannie 

30.8. John 

 

 


