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Dagsorden / Referat vedr. ordinært repræsentantskabsmøde i A/B Gudenå 
 
Mødedato:              

 
30. marts 2011 

 
Mødedeltagere:      

 
Hovedbestyrelsen 

 Repræsentantskabsmedlemmer 

 Forretningsfører Poul Erik Skov-Hansen (FF) 

 Bygningschef Peter Madsen 

 3 assistenter fra kontoret - Ida, Lene og Laila 

  

  

  

 
Referent:                

 
Birthe Andersen 

 
PUNKT 

 
EMNE: 

 
BESLUTNING: 

1 Valg af dirigent. Kurt Timmermann 

2 Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

 

Finn Kjerrumgaard:  Hvad er proceduren angående husorden? 
                                 RandersBolig kører tomgang, har svært ved at følge med. 

Hvad er status i dag. 
 
FF:                           Der kommer brev ud hvis der klages over dyrehold. Første 

gang en advarsel. Sker det flere gange kan det ende med op-
sigelse af lejligheden. Tager sig ikke af anonyme klager. 

 
Henning Laursen:     Ventelister, hvorfor bruger i ikke nettet. 
FF:                            Vi bruger IT system, mail og brev. Lover at det er på plads ved   

udgangen af maj/juni. 
 
Henning Laursen:     Er det hele bestyrelsen som går ind for fusion mellem boligor- 

ganisationer. 
Knud Spangsø:        Det er revisor som har foreslået at det er bedst hvis det sker. 
                                 Det er ikke besluttet at der skal fusioneres med boligorganisa 

tioner. 
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Karen Pedersen:      Skal vi betale 125 kr. hvert år, ja det skal man. 
 

3 Endelig godkendelse af årsregnskab for 2009/10, 

samt orientering om budget for regnskabsåret 2011/12. 

 

FF Poul Erik Skov-Hansen vil gøre fremlæggelse af årsregnskab på sin måde, men 
vil repræsentantskabet have det på anden måde næste år, skal de blot give besked 
herom, så bliver det som repræsentantskabsmødet ønsker det.  
Tog budget bagefter, orienterede. 
 
Finn Kjerrumgaard:  Personaleudgifter er ikke til at gennemskue. Ting skal passe        

overens med virkeligheden. 
FF:                           Det bliver rettet med tiden. 
Knud Andersen:       Var fint fremlagt - kort og kontant. 
 
Regnskabet godkendt. 

4 Eventuelt indkomne forslag. Ingen. 

5 Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen på 

valg er: 

 1. Birthe Andersen 

 2. Jette Fried 

3. Lars Balle Christensen 
4. Karin Sommer (valgt af og i Langå) 

Alle genvalgt. 

6 Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen. Lars Karlson og Søren Munch blev genvalgt. 

7 Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af Revisi-

onsinstituttet. 

Genvalg. 

8 Eventuelt. Knud Spangsø og Kurt Timmermann har 25 års jubilæum som formand og næstfor-
mand. De fik vin. 
 
Finn Kjerrumgaard:  Der er desværre opstået skimmelsvampe i en ny bolig på Nå- 

lemagervej - de 5 år er gået så garantien er udløbet. Beder om 
at der bliver holdt øje med de entreprenører som de bruger, så 
andre projekter ikke kan komme ud for det samme, beder om 
at bestyrelsen går ind i sagen. 

Knud Spangsø:        Lover at der bliver holdt øje via Peter Madsen. 
 
Bent Frank:              Velvillighed med parkeringspladser. Vi har så få. 
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Peter Madsen:         Vi finder ud af det. 
 
Peter Madsen:         Det er ikke normalt at tjekke under bygninger for sjusk. Der er 

en risiko ved alle renoveringer. Når et firma går konkurs har vi   
ingen steder at gå hen. 

 
Henny Knudsen:       Må jeg sætte en radiator op i køkkenet, da jeg er træt af at 

salte gulvet. 
 
Betina Jørgensen:    Hvor svært er det at tage profil ned ved bolig i afdeling 12. 
 
Peter Madsen:          Det var et godt firma som gjorde arbejdet. Det er op til hånd-

værkernes samvittighed. 
 
FF:                            Lover Finn Kjerrumgaard at de går ind i en dialog og ser hvor 

de kan hjælpe. 
 
Henning Laursen:     Vis post er fuldstændig tom. 
FF:                            Lover at undersøge sagen. 
 
Karin Brøchner:        Hvornår kommer varmeafregningen. 
FF:                            Kommer i april/maj. 
Ida:                            Varmeregnskabsåret er flyttet. 
Knud Spangsø forklarede hvorfor. 
 
 Finn Kjerrumgaard:  Har betalt 1,3 millioner kr. for tilsyn af ingeniør. 
 
Grete Metzsch:         Hvor mange betaler til en grundejerforening. Det gør kun afd. 

22 i Langå. 
 
Peter Madsen:          Mange vil ikke kunne få arbejde hvis de havde en dårlig karak-

terbog ved tilsyn. 
 
FF:                            Anciennitetskort kommer i maj/juni måned. 
 
Ønsker at der næste år bliver en pause. 
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Ole Ravn:                 Indre væg våd, hvorfor ikke vente til den var tør med at male. 
                                 Der er problemer i afd. 12 som man håber bliver løst. 
 
Knud Spangsø sluttede af. 
 
 
 

 


