
 

 

 

 

Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 17.30 

Restaurant Vinde  

Viborgvej 161 B 

Mødeleder: Leif Scherrebeck  

Deltagere: Leif, Heidi, Mohammad, Laila, Ali, Rasul 
Afbud: Bethina 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.9. januar 2018   

Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Midlertidigt selskabslokale 

Alt er klar, lejeaftaler m.m. Men Der mangler at få styr på alarmen i Trivselshuset. 

Det kræver en løsning, der koster ca. 15000 kr. for at få installeret en separat boks, 

der kan tilkoble alarmen til kontorerne (arbejdspladsen) og frakoble alarm i det 

område, der er tiltænkt til udlejning. En anden omkostning er fejlalarmer, som også 

kan blive omkostningsfuld. Drøftelse om det kan betale sig.  

Forslaget vedtages ikke pga. opvejning af udgifterne.   

  Hvilke indgangsdøre kommer i forbindelse med renoveringen 

Det er stadig uvist hvilken indgangsdør der kommer i forbindelse med renoveringen.  

b. Nyt fra inspektøren 

Der er sat en masse store containere op, og de er forsøgt placeret i de områder, hvor 

beboerne bevæger sig og de vil ligeledes blive flyttet rundt efter det. 

 

Der er kommet kraftigere mærkning på undergrundscontainerne.   

 

Der er nogle boremaskiner i afdelingen, som man kan låne, hvilket beboerne benytter sig 

flittigt af. Maskinerne er lidt svære at få retur nogle gange. De er gratis at låne. Der vil 

blive købt lidt flere pga. stor efterspørgsel. Drøftelse om der er behov for et depositum. 

Man kan evt. lave lidt reklame for at boremaskinerne eksisterer, da der ikke er mange 

der ved det.  

 

De nye komfurer er ikke monteret korrekt. Leverandøren sørger for at der kommer 

nogen og går det hele efter en gang mere. Det er leverandørens problem at få 

koordineret adgang til lejemålene hvis beboerne ikke kan træffes.  

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 
   

4. Orientering fra formanden 

  Kursusweekend 10-11. marts, Grenå 

Invitationen er udsendt, det er gratis. Husk tilmelding. Opfordring til at deltage.  

5. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2017 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



Økonomi i afdelingen  (Mohammad, Heidi og Leif) 

Leif har indkaldt til møde i økonomiudvalget.  

Plan for Bispehavens i sammenhæng med byudviklingen i Hasle  

(Laila, Heidi og Leif) 

Der er ikke nyt under dette punkt udover at Allan S. og Kim fortsat har 

møder med kommunen omkring økonomien.  

Udvalg til udvikling af anvendelsen af aktivitetslokalerne (Leif, Malene, Peter, 

Ali, Bethina, Østjysk boliger (Allan Søstrøm)) 

Leif har indkaldt til nyt møde. På sidste møde deltog Heidi Lytje fra Sport 

og Fritids forvaltningen, hvor hun kom med ideer til hvordan man 

fremadrettet kan lave rammer for aktivitetslokalerne i Bispehaven.  

Alle der har aktivitetslokaler har modtaget info omkring at de har 

lokalerne indtil 1 april, genansøgning og at der kommer nye procedurer. 

Der bliver også aktiviteter, der kommer til at acceptere, at de skal dele 

lokaler med hinanden da der kommer mangel på lokaler fremadrettet. 

Kulturdag   (Laila, Heidi, Mohammad, Rasul og Ali) 

Mohammed finder en dato.  

6. Stående udvalg 

 a. Velkomstudvalget   (Heidi, Bethina) 

  Manglende indflytningslister (Leif) 

Personaledataloven forbyder at der kan udleveres lister. Der kan evt. 

snakkes med Lene Willis om at man som ny beboer i Bispehaven i 

forbindelse med indflytning får information om at man kan deltage i et 

velkomstmøde.  

 b. Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering (Heidi, Leif) 

Der mangler en parkeringsplan, og der mangler informationer fra E & P 

og deres underleverandører når de starter nye ting op.    

c. Hasle fællesråd   (Bethina?) 

Der er afbud fra Bethina og derfor er der ikke noget til dette punkt.  

7. Plan for anvendelse af afdelingsbestyrelsens aktivitetsmidler 

Der skal laves et standardansøgningsskema samt oplysninger om hvad man kan søge til. 

Maria sender ansøgningsskema fra det boligsociale samt fra Sport og 

Fritidsforvaltningen til AB6 til inspiration.  

8. Fredens tur     (Ali Agha) 

Ansøgning til støtte til en rejse med 10-12 unge til London, Amsterdam eller lign. Planen 

med turen er at hygge med gruppen, tage på museum og/eller lave kulturelle ting. AB6 

efterspørger oplysninger om hvilke unge der skal med, og hvordan man er i kontakt med 

dem. AB6 efterspørger også priser/budget samt en uddybende beskrivelse af hvad 

formålet med turen er og hvilke aktiviteter der skal foregå. Der er mange ting der er for 

uklare ift. turen og der er mange formaliteter der skal være mere på plads. Der kommer 

flere uddybende informationer fra ansøger.  

9. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb – beboeraktiviteter – afdelingsmøde. 

Budget 2018; regnskab for 2017 (mail fra Marianne Agerskov)  (Mohammad) 

Mohammed laver et budget ift. De forskellige aktiviteter.  

10. Ansøgninger 

 Fastelavnsfest i februar (Palle) 

 Mødregruppens sommerlejr (Heidi) 

Der er aldrig kommet en ansøgning til fastelavnsfesten, så det er ikke længere aktuelt.  

 

Der er kommet en ansøgning fra Smukt og Brugt på 2000-4000 kr. til en støvsuger. 

Afdelingsbestyrelsen støtter ikke køb af inventar til aktivitetslokaler, så ansøgningen 

afvises.  

 



Der er kommet en ansøgning vedr. støtte til en sommerlejr for Bispehavens 

Mødregruppe. Der ansøges om 10000 kr. fra afdelingsbestyrelsen. På lejrturen er der 

plan om museumsbesøg og tur i vandland.  

Ansøgningen blev godkendt.  

11. Stof til Vores Blad 

 Ikke noget under dette punkt 

12. Eventuelt 

 Ikke noget under dette punkt 


