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Mødedeltagere: 

Bestyrelsen: Lone Jakobsen – Formand  (LJ) 

  Frank Jonsen – Næstformand  (FJ) 
Ingrid Birkeskov  (IB) 

  Knud Spangsø  (KS) 
Lillian Strangholt  (LS)   

  Peder Damgaard  (PD) 
  Peter Langkilde  (PL) 
  Poul Erik Jensen  (PEJ) 

 
Administrationen: Kenneth T. Hansen  (KTH) 

  Berit M. Rudbeck (referent) (BMR) 
 
Afd.  Navn: Antal 

lejl. 
Leje 
pr. 

01/10-20 

Afd.  Navn: Antal 
lejl. 

Leje 
pr. 

01/10-20 

1  Hans Bojes Allé 1-7 
 Valdemarsvej 3A-11 
 R. Hougårds Vej 1-19 

107 706 22  Blomsterparken 1-33 
 Løvetandsvej 2+4 

32 890 

6  R. Hougårds Vej 21-41 
 Skolegade 6- 26B 

115 653 23  Dalumvej 5-13 og 14-46 24 792 

7  R.Hougårds Vej 8A-24              
 Vennelystvej 27 

18 643 24  Athenevej 1-45 og 63-75 
 Athenevej 47-61 og 77-139 

69 965 

9  Asser Rigs Vej 1A-23E         
 og 2-44 
 Vennelystvej 30A-52G 
 R. Hougårds Vej 43-47 
 Knud Lavards Vej 2-8 

188 644 25  Nørresundbyvej 13 4 1.103 

11  Lodsejervej 9-15 
 Nattergalvej 4-14 
 Solsortvej 17-27 

96 663 26  Nørresundbyvej 14A-14B 2 804 

12  Nålemagervej 2A-4D, Nå       
 lemagervej 6A-8E 

18 886 27  Aalborggade 8A-12B 42 711 

13  Mariagervej 1A-3 
 Fabersvej 40 

40 565 28  Løgstørvej 2-8 28 786 

14  Hadsundvej 85-93 
 Falkevej 1-7 

103 705 29  Aalborggade 6A-6H 46 760 

15  Møllevej 7-111 52 929 30  Bøsbrovej 25A-31B 52 744 

16  Grenåvej 12 16 974 31  Bøsbrovej 33A-35B 
 Nørresundbyvej 2-12 

66 643 

17  Villavej 5-7 
 Tværgade 3+5 
 Bakkehusene 2-20 
 Vestergade 9-15 

42 749 32  Nørresundbyvej 14-28 48 595 

18  Rubjergparken 2-56 40 725 33  Vorup Boulevard 28-42 48 674 

19  Skeelsvej 2 1 1.478 34  Bøsbrovej 45A-51B 
 Vorup Boulevard 44+46 

58 569 

20  Pilevej 8-22 8 949 35  Bøsbrovej 37A-43B 48 676 

21  Centrumgården 1-52 45 862     
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74.   Godkendelse af dagsorden 

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille 
forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke allerede er en del 
af denne dagsorden. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 
Referat/Beslutning 
LJ bød velkommen til mødet, og bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

75.   Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2020 er udsendt til bestyrelsen den 9. juni 
2020. 
 
Der medbringes et eksemplar af referatet på mødet, til godkendelse og underskrift. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 
 

76.   Revisionsprotokol 

Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering. 
 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat/Beslutning 
BMR orienterede om, at der var intet nyt siden sidst. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

77.   Salg af børnehaven, Skeelsvej i Langå, afdeling 19 

Randers Kommune bygger en ny børneinstitution i Langå, og har i den forbindelse 
orienteret om, at de forventer, at opsige lejekontrakten med boligorganisationens bør-
nehave på Skeelsvej i Langå.  

Det forventes, at børnehaven opsiges omkring nytår 2020/21. Det fremgår af lejekon-
trakten, at lejer har tre måneders opsigelsesvarsel. 

Bud fra køber 
Vandværket i Langå har henvendt sig til administrationen, med et ønske om at købe 
ejendommen.  
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Administrationen har tidligere orienteret vandværket om, at ejendommen er vurderet 
af en ejendomsmægler til 1.100.000 kr. Vandværket mente, at dette var for høj en 
pris, og de er nu kommet med et bud på køb af ejendommen på 850.000 kr. 

Administrationen indstiller, at vi vender tilbage til vandværket, med følgende forslag til 
handelen. Vi er indstillede på: 

- Enten at sælge børnehaven til en pris på 850.000 kr., mod at vandværket be-
taler omkostningerne ved salget. 

- Eller at sælge til 900.000 kr.  
 

På grund af tidsfrister og sommerferie er organisationsbestyrelsen blevet forelagt sa-
gen pr. mail forud for bestyrelsesmødet. Organisationsbestyrelsens medlemmer har 
skriftligt tilkendegivet, at de ønsker, at arbejde videre med salget af børnehaven ud 
fra ovenstående oplæg. 

Boligorganisationens øverste myndighed 
I henhold til boligorganisationens vedtægter, skal spørgsmålet om salg af ejendomme 
samt nedlæggelse af afdelinger afgøres af boligorganisationens øverste myndighed - 
Repræsentantskabet.  

Godkender repræsentantskabet salget af børnehaven, vil spørgsmålet om nedlæg-
gelse af afdeling 19, ved et efterfølgende salg, også blive fremlagt for repræsentant-
skabet, da børnehaven er eneste ejendom i afdelingen. 

Beslutningen om salg af ejendom og nedlæggelse af afdelingen sker således i hen-
hold til boligorganisationens vedtægter § 6 stk. 3, nr. 8. og stk. 5 nr. 1. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at:  

 Spørgsmålet om salg af børnehaven på Skeelsvej 2 samt nedlæggelse 
af afdeling 19 fremlægges for boligorganisationens øverste myndighed. 

 Bemyndige administrationen til at forhandle et salg til vandværket til 
bedst mulig pris, dog mindst 850.000 kr. 

Referat/Beslutning 
LJ orienterede om, at der også er en anden køber, der har interesse i at købe 
ejendommen. Bestyrelsen drøftede sagen kort og besluttede at: 

 Spørgsmålet om salg af børnehaven på Skeelsvej 2 samt nedlæg-
gelse af afdeling 19 fremlægges for boligorganisationens øverste 
myndighed. 

 Bemyndige administrationen til at forhandle et salg til bedst mulig 
pris, dog mindst 850.000 kr. 

78.  Scenarier for udlejning af ledigt erhvervslejemål i afdeling 9 

Lokalerne hvor der tidligere har været en købmand i afdeling 9, på Vennelystvej 56B i 
Kristrup, har været ledig siden 1. januar 2019. Lejemålet er ca. 590 m², og hver må-

ned er der et tomgangstab på 19.506,63 kr. Her til kommer udgifter til forbruget i leje-
målet i tomgangsperioden. 

Frem til 1. juli 2020, har boligorganisationen haft et tomgangstab på mere end 
350.000 kr. på lejen alene. 
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Hertil kommer løbende udgifter til erhvervsmægler. Pr. 1. juli 2020, har afdelingen 
haft udgifter på knap 40.000 kr. til dette. 

I lyset af vanskelighederne med at udleje lokalerne, anses det som nødvendigt, at 
iværksætte tiltag, der kan forbedre udlejningsmulighederne. 

Organisationsbestyrelsen bedes således drøfte, anvendelsesmuligheder samt bevil-
lige midler til forbedringen af udlejningsmulighederne. 
 
Dispositionsfondsprognosen for boligorganisationen er vedlagt dagsordenen som bi-
lag. 
  
Anvendelses- og udlejningsmuligheder 
Der er forskellige muligheder for den fremtidige udlejning af lokalerne. Administratio-
nen har oplistet nedenstående muligheder, men listen skal ikke betragtes som ende-
lig. Der kan således være andre muligheder, som bestyrelsen er velkommen til at 
byde ind med.  

Administrationen har modtaget en henvendelse fra ejendomsmægleren, der er i dia-
log med en potentiel lejer, af en del af lejemålet.  

Første scenarie: Opdeling af lejemålet til mindre erhvervslejemål og depotrum 
Ejendomsmægleren har fremvist lokalerne til konceptet ild.pizza. De er interesserede 
i en del af lejemålet. De kræver dog, at vi etablerer – og betaler for – toiletfaciliteter 
og skillevægge, lige som vi skal søge om tilladelse til opsætning af skorsten. 

Ejendomsmægleren har ligeledes en potentiel lejer af den tidligere slagter-del af leje-
målet. Den potentielle lejer ønsker, at anvende lokalerne til et produktionskøkken. 
Dette er dog noget mindre konkret på nuværende tidspunkt. 
Derudover har afdelingsbestyrelsen givet udtryk for, at der er behov for mere opbeva-
ringsplads i afdelingen. Der kan således også arbejdes med etablering af depotrum i 
en del af det store lejemål. Dette vil dog medføre et tab af huslejeindtægt, som bliver 
påført afdelingens lejere. En nærmere beregning af tabet, beror på antallet og størrel-
sen af depotrum der etableres, samt hvordan prisen for depotrum fastsættes. 
 
For at gennemføre udlejningen til flere lejere, skal lejemålet deles op i flere adskilte 
lejemål ved at bygge skillerum og døre i lejemålene.  

Der er udarbejdet en tegning af et forslag til opdeling af lejemålet. Tegningen er ved-
lagt dagsordenen til orientering. 

Der forventes, at udgiften til dette vil være ca. 500.000 kr. 

Hvis det besluttes, at iværksætte ombygningen af lejemålet, skal der tages stilling til 
om afdelingen eller boligorganisationen skal dække udgiften. 

Andet scenarie: Afvente mulighed for nedrivning af ejendom 
Da bageren og det tomme erhverv er de eneste lejemål i denne bygning, kan det ta-
ges i betragtning, at det også kan blive vanskeligt, at genudleje bageren på sigt. Det 
kan derfor også være en mulighed, at arbejde hen i mod, at nedrive bygningen. Ind til 
situationen omkring bageren er afklaret, kan lejemålet søges udlejet på en midlertidig 
kontrakt. 

Ved at gennemføre dette scenarie, vil afdelingen miste huslejeindtægter fra lejemå-
lene, som vil medføre en huslejestigning for afdelingens øvrige lejere. Ligeledes kan 
der være udgifter forbundet med midlertidige formål, der måtte lejes ud til i den mel-
lemliggende periode. 
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Skulle både bageren og det tomme erhvervslejemål blive nedlagt i år vil afdelingen 
mangle følgende husleje indtægt: 

Årlig lejeindtægt for det tomme erhverv: (19.506x12) 234.080 kr. 

Årlig lejeindtægt for bageren: (5.308x12) 63.696 kr. 

Samlet årlig lejeindtægt: 297.776 kr. 

Antal bolig m² i afdelingen: 15.618 

Forventet årlig huslejestigning for afdelingens boliglejere ved nedrivning af bageren 
og det tomme erhvervslejemål bliver således: (297.776/15.618) 19,07 kr./m²/år. 

Afdelingens gennemsnitlige husleje er i regnskabsåret 2019/20: 637 kr./m²/år. Husle-
jen vil således stige til 656 kr./m²/år. 

Tredje scenarie: Ombygning til boligorganisationens eget brug 
Boligorganisationens bestyrelse har tidligere drøftet, at lokalet kan anvendes som 
driftscenter og festsale/mødelokaler. Hertil kan der muligvis forsat indrettes en del af 
lejemålet til depotrum til lejerne. 

Der er lavet en beregning på ombygningen af lejemålet i december 2015. Den gang 
forventedes ombygningen, at koste ca. 6 mio. kr. hvilket svarede til en huslejestigning 
på 10 kr./m²/år for alle lejere i A/B Gudenå. Denne udgift er inkl. udgifter til årlige 

driftsudgifter. Det kan forventes, at udgiften vil være nogenlunde det samme i dag, da 
prisen for ombygningen sandsynligvis vil være højere i dag, men der vil også være 
flere lejemål til at dække udgiften, efter fusionen af boligorganisationerne. 

Vælges dette scenarie, rettes opmærksomheden på, at der kan være udfordringer 
ved at udleje det nuværende driftscenter i Vorup, som vil blive ledigt, hvis denne be-
slutning gennemføres. 

 
Fjerde scenarie: Udbud af konkurrence  
Det er muligt, at projektudviklere/tegnestuer ser helt andre muligheder i anvendelsen 
af lokalerne. Det kan således også være en mulighed, at udbyde en konkurrence om-
kring udviklingen af den bedste løsning for lokalerne.  

Denne løsning vil dog kræve, at bestyrelsen afsætter midler. Både til udbuddet af 
konkurrencen, samt eventuel gennemførelse af projektet efterfølgende. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulighederne for erhvervslokalet, samt afsætter 
midler til det videre arbejde med udlejningen af erhvervet fra dispositionsfonden. 
 
Bilag 

 Dispositionsfondsprognose 

 Tegning over lejemålet 

Referat/Beslutning 
KTH redegjorde for, at det er vanskeligt at udleje ledige erhvervslejemål. Der er 
alt for mange erhvervslejemål i byerne i dag i forhold til behovet for disse. 

Bestyrelsen drøftede scenarierne og ønsker det undersøgt, om bygningen kan 
rives ned, og der kan bygges nye boliger. 

Administrationen drøfter den aktuelle sag med erhvervsmægleren.  
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Bestyrelsen ønsker erhvervslejemålet på Valdemarsvej, der tilsyneladende er 
tomt, undersøgt. 

Efterskrift 
Lejemålet på Valdemarsvej, der tilsyneladende er tomt, er udlejet, og lejer beta-
ler husleje hver måned for lokalet. 

79.  Undtagelse vedr. principbeslutning om overførsel af overskud 

Organisationsbestyrelsen har principbesluttet, at hvis afdelingerne har lån i dispositi-
onsfonden, skal der afdrages ekstraordinært på disse, hvis afdelingen afslutter års-
regnskabet med et overskud. 

Afdeling 9 har netop oprettet et lån i dispositionsfonden, som følge af, at der er blevet 
renoveret toiletter i børnehaven, der er beliggende i afdelingen.  
 
Lånet godkendt af organisationsbestyrelsen og er på 299.839,50 kr. Lånet skal afdra-
ges over 10 år. 
 
I det aftalen om tilbagebetalingen af lånet er aftalt med Randers Kommune, indstilles 
det til bestyrelsen, at dette lån fritages fra principbeslutningen om ekstraordinære af-
drag på lånet, hvis der skulle opstå overskud i afdelingens årsregnskab. De løbende 
afdrag på lånet forbliver således tilbagebetalt af kommunen, uafhængigt af resultatet i 
afdelingens årsregnskab. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at undtage lånet til børnehaven Tirsdalen på 
299.839,50 kr. fra principbeslutningen om ekstraordinære afdrag ved overskud i afde-
lingens årsregnskab. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen drøftede sagen, og besluttede, at undtage lånet til børnehaven 
Tirsdalen på 299.839,50 kr. fra principbeslutningen om ekstraordinære afdrag 
ved overskud i afdelingens årsregnskab. 

 

80.   Repræsentantskabsmøde 2020 

Boligorganisationens repræsentantskabsmøde afholdes umiddelbart efter dagens for-
møde.  
 
Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at indstille Knud Spangsø fra organisations-
bestyrelsen til dirigent for repræsentantskabsmødet. 
 
Vedtægtsændringer 
På det kommende repræsentantskabsmøde stilles der forslag om ændring af boligor-
ganisationens vedtægter. 
 
Reducering af antallet af bestyrelsesmedlemmer 
Der er indkommet forslag til repræsentantskabsmødet omkring reducering af besty-
relsen fra 7 medlemmer til 5 medlemmer.  
 
Godkendes dette forslag skal § 12 i de gældende vedtægter ændres. 
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Indkaldelse af suppleanten til repræsentantskabsmøde 
I lyset af at der almindeligvis afholdes et repræsentantskabsmøde om året, stilles der 
forslag om en tilføjelse til boligorganisationens vedtægter §6 stk. 2. Det foreslås, at 
den beboervalgte suppleant for afdelingen kan deltage i repræsentantskabsmødet, i 
det tilfælde, at den beboervalgte repræsentant meddeler afbud til mødet.  
På dette grundlag bevares den størst mulige indflydelse fra afdelingen i boligorgani-
sationens øverste myndighed, og samtidig opretholdes en høj grad af beboerdemo-
kratisk ledelse af boligorganisationen. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det kommende repræsentantskabsmøde, og 
godkender indstillingen til repræsentantskabsmødet omkring tilføjelse til vedtægter-
nes §6 stk. 2. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen drøftede forslaget til repræsentantskabet om reduktion af bestyrel-
sens størrelse, den kommende dagsorden samt processen for valget af besty-
relse til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen besluttede, ikke at bakke op om 
forlaget til reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen godkendte også indstillingen til repræsentantskabet omkring tilfø-
jelsen til vedtægternes §6 stk. 2. 
 

81.   Styringsdialogmøde med Randers Kommune 

Der har været styringsdialogmøde mellem Randers Kommune og Boligforeningen 
Kronjylland den 18. juni 2020. 

Referatet fra mødet er vedlagt dagsordenen til bestyrelsens orientering 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Bilag 

 Redegørelse fra styringsdialog mellem Randers Kommune og Boligforeningen 
Kronjylland den 18. juni 2020 

Referat/Beslutning 
LJ gav udtryk for, at det var et godt møde. Tilsynet tilkendegav på styringsdia-
logmødet deres opbakning til, at boligorganisationerne er blevet fusioneret. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

82.   Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer om nyt fra organisationen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Referat/Beslutning 
LJ orienterede om, at ministeriet har meldt ud, at målsætningerne omkring den 
effektive drift er blevet nået før den forventede deadline for dette. Ministeriet 
orienterede videre om, at der forventes nye krav om effektiviseringer i den nær-
meste fremtid. 
 
FJ opfordrede til, at den nyvalgte bestyrelse efter repræsentantskabsmødet, 
arbejder for at gennemføre helhedsplanen i Vorup. 

83.   Orientering fra administrationen 

Der orienteres om nyt fra administrationen. 
 
A) Overskudsdeling fra RandersBolig 
RandersBolig har afsluttet regnskabsåret 2019 med et overskud. Som andelshaver i 
RandersBolig har Boligforeningen Kronjylland modtaget en udlodning på 78.000 kr. 
 
B) Status for tab ved lejeledighed og fraflytning pr. 30. juni 2020 
Der orienteres om status for tab ved lejeledighed og fraflytning på mødet. 
 
C) Budgetkontrol for boligorganisationen pr. 30. juni 2020  
Der orienteres om resultatet af budgetkontrollen for boligorganisationen pr. 30. juni 
2020 
 
D) Helhedsplan i afdeling 27-35 
Der har været afholdt byggeudvalgsmøde ultimo juni 2020. Der arbejdes videre med 
helhedsplanen, og beslutningsprocessen for beboerdemokratiet nærmer sig. Det for-
ventes således, at der på næste bestyrelsesmøde, kan fremlægges en plan for mø-
deafholdelse og beslutningsproces fremadrettet. Sammen med denne plan forventes 
det også, at der kan fremlægges en anmodning om bevilling til dækning af udgifter til 
dette arbejde. 
 
E) Procesplan for Helhedsplan i Randers Nordby 2021-25 
Der orienteres om den foreløbige procesplan for Helhedsplanen for Randers Nordby 
2021-2025. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 

 Tomgangsliste pr. 30. juni 2020 

 Budgetkontrol pr. 30. juni 2020 
 

Beslutning/Referat 
KTH orienterede om, at det har været kendt i noget tid, at der vil komme en 
runde mere med effektiviseringer fra ministeriet. Denne runde kan komme til at 
gøre ondt på boligorganisationerne, da de ”lavt hængende frugter” er høstet i 
den igangværende effektiviseringsrunde. KTH lagde op til, at denne drøftelse 
forsættes senere på året. 
BMR orienterede kort omkring opsætning af nærbokse i udvalgte afdelinger. En 
nærboks er pakkebokse, hvor borgere kan afhente en bestilt pakke. 
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A) Udlodningen sker som følge af, at feriepengeneforpligtelsen ikke fulgte med 
i den oprindelige beregning af udflytningen af medarbejderne i april 2019.  

 
B) Der redegøres kort for tomgangsstatus i boligorganisationen. Det er forsat 

boligen i Centrumgården samt erhvervslejemålet i afdeling 9, der er udfor-
dringen. Det foreslås, at boligen i Centrumgården promoveres som en ideel 
studiebolig, da den nemt kan deles af flere beboere. Det er også muligt, at 
bestyrelsen kommer til at tage stilling til mulig støtte til nedsættelse af hus-
lejen i en periode fremadrettet. 
 

C) KTH redegør for budgetkontrollen. Det er forsat konto 511 og 512, der har 
store udsving i forhold til budgettet, grundet udflytning af medarbejdere til 
boligorganisationen. Der er opnået større besparelse ved dette end forud-
sagt. 
Kapitalforvaltningen drøftes også. Der har været stort kursfald grundet Co-
rona. Det ser dog bedre ud, end ved sidste budgetkontrol. 

 
D) Administrationen forventer, at have en finansieringsskitse fra Landsbygge-

fonden inden for et par uger. Hvorefter dialogen om den videre proces kan 
genoptages med byggeudvalget og bestyrelsen. 

 
E) Der kommer en redegørelse på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 

vil høre nærmere omkring indholdet i helhedsplanen i Nordbyen inden be-
slutningen i sagen skal træffes. Boligorganisationerne får samme støtte 
som ved sidste helhedsplan. Der er kommet flere boligområder med, og det 
bliver dyrere i egen betaling for boligorganisationerne. 

 

84.   Nyt fra Team Drift 

A) Byggeregnskab for renovering af køkkener i afdeling 23 

Byggeregnskabet for afdelingens renovering af køkkener er afsluttet, og fremlægges 
til bestyrelsens orientering.  

Regnskabet afsluttes med en overfinansiering på 82.962 kr. Det er besluttet, at over-
finansieringen overføres til afdelingens henlæggelser. 

Tilsynet med almene boliger i Randers Kommune har godkendt byggeregnskabet. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 

 Byggeregnskab, afd. 23, renovering af køkkener 
 

Referat/Beslutning 
FJ spurgte til betaling administrationsbidraget i byggesager. Administrationen 
vender tilbage til bestyrelsen med et svar. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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85.  Mødekalender 

Bestyrelsesmøder 2020 

Torsdag den 13. august 2020  
efter rep.møde 

Konstituerende bestyrelses-
møde 

 

Torsdag den 8. oktober 2020 
kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 3. december 2020 
Kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde i Langå 

 

Oversigt over andre kommende møder 

Torsdag den 13. august 2020 
kl. 18.00 

Repræsentantskabsmøde  

 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

86.   Eventuelt 

Referat/Beslutning 
Processen for etablering af E-syn drøftes kort. BMR orienterede om, at det kø-
rer efter planen. 

Bestyrelsen drøftede avisartikel fra Randers Amts Avis angående en fraflyt-
ningssag. 


