
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

Mandag d. 6. november 2018 kl. 17.30 i Trivselshuset 

Mødeleder: Leif 

Deltagere: Rasul, Bethina, Laila, Nasrin, Ali, Mohammad, Leif 

Afbud: Allan Overgaard 

Referent: Maria 

Dagsorden:  

Pkt. 1.         Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 2.         Godkendelse af referat fra sidste møde 

Pkt. 3.         Til og fra driften 

Pkt. 4.         Orientering fra formanden 

Pkt. 5.         Hvordan kan AB medvirke ved tilbud for de unge? 

Pkt. 6.         Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet i 2019 

Pkt. 7.         Stående udvalg 

Pkt. 8.         Ansøgninger 

Pkt. 9.         Stof til vores blad 

Pkt. 10        Eventuelt        

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt til dagsorden: pensionistjulefrokost. Dette kommer på under ansøgninger. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

Pkt. 3. Til og fra driften 

Siden sidst: 

Allan Overgaard var fraværende, så ikke noget til dette punkt. 

 

Nyt fra inspektøren: 

Allan Overgaard var fraværende, så ikke noget til dette punkt.  

 

Sager fra afd. 6 bestyrelse: 

Der er stadig udfordringer mht. renovering af stigestrenge. Der er mange henvendelser fra beboere, som 

klager. Der er stadig ikke blevet udskiftet plader på rampen ved Trivselshuset, hvor der var en dame der 

faldt for lidt tid siden. Allan Overgaard må gerne følge op på dette. 



 

Pkt. 4. Orientering fra formanden: 

Repræsentantskabsmøde ØJB 

Der er kommet en ny formand.  

Der blev forelagt et budget for 2019 for Østjysk Bolig. 

Der var drøftelse om Ghettoplanen på sidste møde, hvor der også var flere debatoplæg.    

 

Mødet i organisationsbestyrelsen: 

I forhold til samarbejdet i afdelingsbestyrelsen, kommer der en fra BL indover fremadrettet. Vedkommende 

deltager på AB6 mødet i december.  

 

Pkt. 5. Hvordan kan AB medvirke ved tilbud for de unge? 

Fællesskabernes Hus er lukket pt. Og de unge kan derfor ikke bruge stedet på samme måde, som de længe 

har gjort. Derfor er de igen begyndt at hænge ved blokkene, og der er derfor bekymring for at 

kriminaliteten igen vil stige i området.  

Drøftelse omkring hvad der foregår i Fællesskabernes Hus og hvorfor det pt er lukket.  

Man skal finde ud af om den boligsociale helhedsplan kan gøre noget for de unge eller om Østjysk Bolig 

kan. Der skal gerne ske noget inden jul. 

Bethina og Nasrin vil deltage i næste møde med arbejdsgruppen vedr. kulturkælderen, der afholder en 

workshop torsdag d. 8/11-2018, for at blive klogere på hvilke tiltag der evt. allerede er i gang.  

 

Pkt. 6. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet i 2019 

Økonomi i afdelingen: 

Ikke noget til dette punkt. 

 

Aktivitetslokaleudvalget: 

Der er kommet en skrivelse fra Nils omkring situationen vedr. aktivitetslokalerne. Der har været afholdt et 

par samarbejdsmøder med de aktiviteter der skal dele lokaler, og det er gået rigtig godt.   

 

Kulturdag 

Ikke noget til dette punkt, men udvalget skal have indkaldt til et møde inden jul.  

 

Pkt. 7. Stående udvalg 

Velkomstudvalget:  

Der ønskes et samarbejde med forskellige tilbud i området, herunder Klubben, institutioner og 

Helhedsplanen. Der arbejdes på at indsamle materiale.  

Der har været afholdt to velkomstmøder, men der har ikke været nogle nye beboere der deltog.  

 

Styregruppe Helhedsplan 2018/Tryghedsrenovering: 

Der var følgegruppemøde i den boligsociale helhedsplan d. 31. oktober og det gik rigtig godt. Der blev bl.a. 

fortalt om opgangshaverne, og hvordan det går med det projekt. På mødet var der et par oplæg og derefter 

gruppearbejde på tværs med de forskellige samarbejdspartnere.   

 

Hasle fællesråd: 

Nasrin har ikke hørt fra Hasle Fællesråd endnu, men Leif rykker dem for det.  

 



Pkt. 8. Ansøgninger: 

Vedr. pensionistjulefrokost, så indkalder Bethina til et møde omkring planlægning. Laila, Bethina, Nasrin og 

Heidi vil gerne hjælpe. 

 

Pkt. 9. Stof til Vores Blad: 

Forslag til et indlæg fra et velkomstmøde med et par billeder. Et andet forslag er et indlæg om Halloween.  

 

Pkt. 10. Eventuelt: 

Besøg af Vibeke og Ole fra Ressource gruppen, der fortæller om et nyt projekt, der handler om at fortælle 

nogle andre og nye historier om Bispehaven. Formålet er at flytte fokus fra problemer til værdier. Et andet 

formål er at bygge bro mellem Bispehaven og øvrige Hasle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


