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Mødedeltagere: 34 repræsentantskabsmedlemmer indbudt, 26 fremmødte 

 

Bestyrelsen Allan Rasmussen  (AR) 

  Jens Ravnborg  (JR)  
  Per Munk Andersen  (PA) 
  Brian Rytter (afbud)  (BR) 
  Dan Bruun   (DB) 

   
Administrationen Mogens T. Clingman - referent (MTC) 
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1. Valg af  

a. Dirigent 

b. Referent 

c. Stemmeudvalg 
 
     Referat/beslutning: 

 
a. Allan Rasmussen 

 
b. Mogens T. Clingman  
 
c. Allan Hansen, Kaj Nygaard og Brian Laursen 
 

2. Afstemning om fusion mellem Vorup Boligforening af 1945 A/B Andelsbo samt 
A/B Gudenå, i henhold til den forhandlede fusionsaftale (bilag 1) og de forhand-
lede vedtægter (bilag 2) 

 Referat/beslutning: 
 

Dirigenten indledte med at fortælle om, at fusionsgruppen havde afholdt nogle gode mø-
der, hvor samarbejdet fungerede godt. Der var enighed i fusionsgruppen om, at det var 
en god ide med fusionen. 
I bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, var der derimod uenighed. Her var 3 medlem-
mer for, og 2 medlemmer var imod en fusion.  
Der har været afholdt et informationsmøde, hvor repræsentanterne havde mulighed for at 
stille spørgsmål til bestyrelsen, administrationen og inviterede gæster. Dagsorden er 
sendt ud rettidig til repræsentanterne og lagt på RandersBoligs hjemmeside. 
 
Derefter gav dirigenten ordret frit. 
 
Følgende punkter blev fremhævet: 

 Jens Raunberg ”Vi tjerner ikke noget ved det” 

 Per Munk ”Synes at det er en god ide, vil sikre organisationen fremtid med flere 
muligheder” 

 Allan Hansen ”Vi bliver for store mht. møder mv.” 

 Torben Desigismund ønskede at vide, om der var lavet en ”cost/benefit-analyse” – 
der blev svaret, at det var der. De fusionerede selskaber ligner hinanden rent øko-
nomisk, og der forventes besparelser til gavn for organisationen og dermed le-
jerne. 

 Leif Christensen udtrygte bekymring omkring indkøb af nye maskiner, da dette vil 
være en stor omkostning. Ligeledes mente Leif, at der ikke kunne opnås de be-
skrevne besparelser på E-syn. 

 Dan Bruun redegjore for, at en fusion ville være godt for organisationen. Organi-
sationen vil stå stærkere og have flere muligheder ved bl.a. nybyg og renoverin-
ger. Strategisk vil en fusion give flere ”muskler”. 

 
Derefter gik man over til afstemningen – resultatet blev  
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 12 stemmer for fusionen (Ja-stemmer) 

 14 stemmer imod fusionen (Nej-stemmer) 
 
 Forslaget blev forkastet. 

3. Valg af 3 medlemmer til overgangsbestyrelsen, som er siddende indtil førstkom-
mende ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2020.    

Referat/beslutning: 
Punktet bortfalder, pga. resultatet under punkt 2 

4. Valg af 1 suppleant til overgangsbestyrelsen, som er siddende indtil førstkom-
mende ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2020.  

Referat/Beslutning: 
Punktet bortfalder pga. resultatet under punkt 2 
 
 
 
Referat godkendt af: 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Formand Allan Rasmussen Dirigent Allan Rasmussen 


