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Referat af    BESTYRELSESMØDE RAB af 1874. 
 

Møde onsdag den   19. december 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 

 Eli  

 Revisor 

 Randers Bolig 

 

Alle deltog 

 

2.  Godkendelse af ref. Fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt  

3. Gennemgang af regnskab ved revisor!  Revisoren gennemgik protokollen.   

Han kommenterede, at der er for 

dårlige forretningsgange og der sker 

for mange fejl i regnskabet - dette er et 

generelt problem i RandersBolig – det 

er dog ikke så slemt i RAB. Til dette 

svarer Jørgen, at der ingen 

økonomistyring har været, men vi vil i 

foråret 2013 gå over til en styring, som 

de har i DAB. Der bliver en bredere 

kontoplan, så det bliver lettere at styre. 

Vi har ansvaret for, at det kører fra 2. 

maj. 

Revisoren - Det er vigtigt, at vi får 

beskrevet forretningsgange og får 

opstillet målpunkter – man er enige om 

i bestyrelsen at det er administrationen 

der måler på målpunkterne. 
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Jørgen – der findes ikke noget at måle 

på. Vi starter på økonomisiden og 

boligbutikken i foråret/efteråret 2013. 

Revisoren siger, vi har solid økonomi. 

4 Nyt for byggeudvalget Gennemgang af referatet fra Peter 

Madsen 

 

5 Forberedelse til budgetmøde i januar. Oplæg til nyt 

budget for RAB  Hvor brænder det på med fremtidige 

udgifter 

 

Pkt. 5 og 7 slås sammen. 

Vi skal være OBS på, om der mangler 

noget eller der trænger til vedligehold 

rundt omkring, så det kan komme med 

på budgetmødet i januar. Hvis der er 

noget, der ”brænder” på send en mail 

til Mogens.  

 

6 Opstilling til Generalforsamling den 06. februar: 

På valg: 

 Mogens 

 John 

 Vivian 

Vivian genopstiller ikke 

Mogens og John genopstiller 

 

Eli spørger Benny som er suppleant om 

han vil stille op og spørger også Ulla 

Schouboe og Britta Fisker. 

 

7 Oplæg til nyt budget for RAB  Hvor brænder det på 

med fremtidige udgifter….   

Se pkt. 5  

8 Eventuelt Intet  

9 Næste møde Budgetmøde primo januar 

Næste møde i vores bestyrelse er 

torsdag den 17. januar kl. 17.00 

 

     Mødet starter spisning evt. senere  -  hvis revisionen gerne vil af sted hurtigst muligt!!!!! 


