
 

 

 

 

 

Tirsdag d. 9. juni 2016 kl. 17.30 

Trivselshuset 

Mødeleder: Leif Scherrebeck  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Tilføjet punkt under 3c + punkt 11a. 

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.3. maj 2016 

 Ikke alt er med i referatet – men kommer efter dette møde med mange af de samme punkter. 

Godkendt. 

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Skur ved indsamlingscontainer 

Skal være væk/udbedret inden næste møde, ellers fjernes det på beboers 

regning. 

 b. Nyt fra inspektøren 

  Punkter for markvandring  

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

  Gæsteværelser  

  Ryan tager billeder og sender til AB 

4. Orientering fra formanden 

Samvirke/netværk blandt foreninger/erhvervsdrivende/øvrige interessenter i 

Bispehaven – LIB-regi! 

Leif informerede om første møde i LIB regi 

Udlånt iPad 

AB er informeret om at man er forpligtet til, at informere administrationen hvis 

iPads går i stykker, så de kan bliver repareret.  

Information og kommunikation til AB 

 Leif finder ny dato hvor vi kan mødes med Allan og Kim  

Elektronisk nabohjælp 

Ikke interessant for BH  

5. Afdelingsmøde 2016 

  Dirigent! 

  Jens Winther vil gerne være dirigent 

  Leif vil gerne have input til beretningen – deadline inden næste møde.  

6. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2016 

  Tur til Lalandia 

Ikke relevant, da rabat ikke er mulig. AB overvejer anden mulighed for 

anderledes tur i 2017.  

7. Plan for en nyt projekt ”Aktiv unge” 

  Forslag til projektplan   (Mohammad) 

  Mohammad fremlagde projekt plan. Planen sendes rundt til AB.  

Referat til afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



Ansøgningen er 13.000kr – det bevilliges via mail, så det ikke skal vente til 

næste møde.   

15. juni har AB godkendt 13.020kr via mail til projektet.  

8. Forslag fra kulturbyen om krimispil i Bispehaven 

 AB mener at ansøgningen er dybt usmagelig og afviser.   

9. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2016 

Økonomi i afdelingen   (Louise og Leif) 

Afdelingens 6 økonomi – hvorfor stiger huslejen? 

Gratis løsning for nye døre til lejemålene? 

Optimering af vores lejemål! 

Spare energi – hvor kan der spares penge til energi? (Bilal og Najma) 

Hvad en afdelingsbestyrelse laver  (Laila og Leif) 

Kulturdag 2016 – hvordan laver vi den bedre? (Hassan, Laila, 

Heidi, Bilal og 

Mohammad) 

Det meste er på plads. Desværre kan vi ikke leje kameler i år.  

Ellers er alt som sidste år. Festen bliver den 8.+ 9. juli. 

Ansøgning til Trivselshuset og Bispehavens Pulje om støttekroner.  

Louise udarbejder ansøgninger. Mohammad sørger for alle tilladelser. 

AB begynder at købe ind til festen – Mohammad henter pengene; de 50.000 der 

er tildelt + 30.000 til at dække indtil vi får godkendt vores ansøgninger.  

Når strøm skal betales er der 20.000 sat af til det.  

Mohammad undersøger om BH har køleskab som kan bruges til festen.  

Hundehold i afdelingen–vil ejere holde reglerne? (Heidi og Louise) 

10. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Leif) 

 b. Velkomstudvalget  (Heidi og Louise) 

  Udvalget arbejder på et møde inden sommerferien. 

 c. Nuværende Helhedsplanen  (Leif og Hassan).  

 d. Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering (Leif og Heidi) 

AB skal i dialog med Allan og Kim ang. projektets indvirken på BHs 

nuværende opbygning. Leif kalder ind til møde efter sommerferien.  

  Kommentar til plan for renoveringen 

 e. Hasle fællesråd  (Louise) 

  Sankt hans bål på Byggeren den 23. – Louise sørger for info til HF. 

  Louise taler med Kasper Søstrøm om tematur.  

11. Ansøgninger 

 Ansøgning fra Trivselshuset til Bjørnebanden sommerlejr – ansøgning godkendt. 

11a.  Ansøgning om lokale  

 Ansøgning nr. 1 tildeles sidste lokale, dog med oplysning om at ikke findes toilet til lokalet.  

Da der ikke er flere ledige lokaler afvises ansøgning 2 – ansøger oplyses om lignende klub de 

kan kontakte.  

AB bruger fremadrettet bookingslokalet som AB depot – hvis Lene kan bekræfte at der ikke er 

bookinger af lokalet. Vinduer ønskes udskiftet til træ + ståldør. 

12. Stof til Vores Blad 

 Er der sket noget omkring pensionistjulefrokost og Agha julearr.? 

13. Eventuelt 


