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Referat af  afdelings -BESTYRELSESMØDE RAB af 1874. 
 

Møde torsdag  den   11. oktober 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  

 

 Alle deltog undtagen Vivian 

 

2.  Godkendelse af ref. Fra sidste bestyrelsesmøde  Godkendt  

3. Skal vi indføre I-Pad til bestyrelsen. 

Mogens kommer med information fra Andelsbo. 

Vi kan  ”arve” programmet fra Andelsbo.  

2 i-pads er bestilt. Vi ser på senere, om 

der skal bestilles flere 

 

4 Godkendelse af folder omhandlende henvendelser til 

ejendomsfunktionæren. Åbningstider kontoret  

Viborgvej 

Hvis vi kan nå det, skal det ændres så, 

der i folderen står, at der kun er 

åbningstid 2 dage 

Mandage 10.00 – 10.30 

Torsdage 18.00 – 18.30 (kun til salg af 

vaskekort)  

Mogens sender en mail 

om dette 

5 Oplæg til en folder – der skal bruges til nye beboer Vi undersøger om, RandersBolig har 

en folder, vi kan bruge som udkast til 

en folder, der skal gælde for vores 

afdeling. 

Fremover skal et bestyrelsesmedlem og 

Eli sige velkommen til nye beboere 

evt. med en buket, vil eller øl. Og her 

samtidig aflevere folderen med 

information om vores afdeling. 

Mogens undersøger dette 
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6 Bankospil Det bliver onsdag den 5. december 

2012 kl. 19.00 

 

7 Julefrokost Bliver i stedet til nytårsfrokost fredag 

den 11. januar 2013 kl. 18.00 

 

8 Oplæg til nyt budget for RAB  Hvor brænder det på 

med fremtidige udgifter….   

Vi skal alle være OBS på om, der er 

noget i afdelingen, der trænger til 

reparation eller renovering, som kan 

påvirke det fremtidige budget 

 

9 Eventuelt Else: efter udskiftning af opgangdøren 

Viborgvej 24 mangler der et gulvbræt 

og maling ved et vindue 

 

Eli: XL kan stille en reol op med 

fittings og komme og tælle op/fylde op 

én gang om måneden - på den måde 

kan vi spare tid og kørsel 

 

Mogens: vi mangler stadig svar fra 

RandersBolig på, hvordan 

bestyrelsesmedlemmer er dækket 

forsikringsmæssigt ved hjælp/ arbejde 

for RAB 

 

Mogens: flere beboere mangler svar 

fra RandersBolig omkring forbedringer 

i lejlighederne – de venter og venter 

og venter stadig…… op til et år!!!!!!! 

 

Jannie: som info er kredsmødet i 2013 

den 27. og 28. september 

 

 

10 Næste møde Torsdag den 20. december kl. 18.00  

  


