
 

 

BESTYRELSESMØDE RAB af 1874! 
 

Møde onsdag den 23. maj 2012 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 Petersen 

Søren Figen 

 

Alle deltog i markvandringen og på efter-

følgende møde 

 

2. Godkendelse af udsendte ref. Godkendt  

3. Renovering af vaskehuse – an-

slået pris ca. 550.000,-. Oplæg 

fra RB/ drøftes. Igangsætning?? 

Udsættes til efter sommerferien  

4. Festsals møbler skal renove-

res/udskiftes. Eli har tilbud med 

på stole, opvasker m.m. 

Vi skal have tilbud på malerarbejde og 

gardiner. Vi ser, hvad dette koster og ud 

fra det, tager vi stilling til, hvor mange 

stole og borde vi skal køb.  

Eli 

5.  Forbedring af legeplads – øn-

ske fra mange unge beboer. 

Sandkassen på legepladsen på Chr. 

Hauns Alle flyttes hen ved siden af gyn-

gestativet. Der, hvor sandkassen er nu, 

lægges der belægning til borde/bænke-

sættene. 

Søren Figen 

Sætter dette i 

gang. 



 

 

6.  

 

Tilbud på renovering af facade 

Sjællandsgade/Jyllandsgade. 

Afventer Randers Bolig!!!!!!!!! 

 

 

Det koster 60.000 kr. at få udfærdiget 

tilbud og undersøgelser på dette. Vi vil 

samtidig gerne have tilbud på udskiftning 

af tag på samme bygning samt at få lavet 

en taglejlighed.  

 

Mogens tager kontakt til Peter Madsen 

om, hvad de tilsendte priser dækker.  

 

I forhold til renovering/fornyelse af al-

tanværn Chr. Hauns Alle 4, 6 og 8. 

Skal dette renoveres eller skal vi have 

tilbud på noget, som giver altanerne og 

bygningen en forskønnelse ?? Dette tager 

vi stilling til efter sommerferien. 

 

7. Dørlåse Viborgvej (Gamle)/Chr. 

Hauns alle. Ønske fra beboerne! 

 

Eli har fået 2 tilbud – det billigste er på 

93.000 kr.  

Udsættes til september. 

 

 8. Projekt faldstammer Sjællands-

gade/Jyllandsgade  

Tilbud på nye køkke-

ner/badeværelser - AFVENTER 

FRA RB!!!!!!! 

Se pkt. 6  

9. Visioner for RAB af 1874 i 

fremtiden! Projekt isolering sol-

energi 

Randers Bolig har haft møde omkring 

solenergi og vi er med, hvis der holdes et 

oplæg om dette. 

 

10. Eventuelt. Mogens har en del møder i juni. 

 

Søren renskriver listen fra markvandrin-

gen og sender den til Mogens. 

 

11. Vi skal drøfte om, vi har behov 

for, det planlage møde i juni 

Vi dropper mødet i juni og mødes igen 

onsdag den 5. september kl. 17.00 
 

 


