
Dagsorden vedr. ordinært bestyrelsesmøde i A/B Andelsbo 
 
Mødedato:              

 
21. marts 2012 kl. 17.30 i Bjellerupparken 4 A 

 
Mødedeltagere:      

 
Allan Rasmussen 

 Jens Ravnborg                     Afbud 

 Anne Mette Kjærgaard 

 Kaj Aage Andersen 

 Per Munk Andersen 

  

  

 
Referent:                

 
Anne Mette Kjærgaard 
 

 
PUNKT 

 
EMNE: 

 
BESLUTNING: 

 
Ansvarlig: 

 
Deadline: 

 
001. 
 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

  

 
002. 
 

 
Gennemgang af revisionsprotokol 

Ingen   

 
003. 
 

 
Ombygning af 3 boliger Ankerhusvej 

Snak om det fremsendte materiale 
Mangler gennemgang fra Peter Madsen  

  

  



 
004. 
 

 
Evt. 

 Godkendelse af referat 

 Djurs Sommerland: Gennemgang af 
indbydelsen. Og godkendelse af denne. 

 Børnehaven/vuggestue Tjærbyvej: RB 
undersøger om opsigelsen. Skal vuggestuen 
stadig være der ? Allan kontakter RB 

 Skift af gulv på Teglvej 31. Der skal tages 2 
tilbud. 

 Altaner i afd. 2: Hvis der ikke forventes tilskud 
fra organisationsbestyrelsen skal der kun 
orienteres om det. Allan får bekræfter ved RB at 
dette er sådan. 

 Årsberetningen:  
Der er debat om en evt. fusion 
Debat om sammenlægning af afd. 6,7,8 og 9 
Spørgsmål om Randers egnens konkurs og kun 
man have opdaget det før det gik så galt. 
Afd. 1 ansøger kommunen om godkendelse af 
renovering. 
Snak om DAB Hvor dyrt bliver det Der er i 
øjeblikket forhandlet om det. DAB forventes at 
være behjælpelig til 2013. Det forventes ikke at 
der ansat en direktør eller økonomichef før end 
DAB arbejde er færdig. 
Hvornår kan vi komme ud af RB ? Allan 
undersøger det inden rep. mødet.  
Forslag til dirigent til rep møde er Inger fra 
Bjellerupparken. Allan kontakter hende. 
Debat om suppleanter 
Debat om Bente Timmermanns 
forslag/spørgsmål til rep. mødet. 
Fremmøde fra RB: Der kommer Peter Madsen, 
Anette W Andersen, Mette Stabell og Jens R 
Dalsgaard. 
Gennemgang af årsberetningen.  
Lån til RB det er uopsigeligt i 10 år fra låne 
datoen. Kan derefter indfries med 6 mdr. varsel 

  



 

 
005. 
 

 
Næste møde 

Efter rep. mødet er der organisationsbestyrelses 
møde med følgende punkter 

 Konstatering. 

 Altaner i afd. 2. 

 Næste møde. 
 
 

  

 
MEDDELELSER: 

  

   

 

 

 


