
 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 1. december 2015 kl. 17.30 

Trivselshuset 

Mødeleder: Bilal Mlay 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.3. november 2015 

 vi godkender med tilføjelser under punkt 5 aktivisters lokaler i referatet vi har set på 

reglerne for lån af aktivitets lokalerne og præciseret nogle af reglerne ( fra referat 

d.3nov). 

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Vaskehuse 

Vi beholder de 3 vaskerier der er der i forvejen.der kommer nye 

betalingsautomater og et udskiftet vaskeri i 2016. 

b. Nyt fra inspektøren 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

inspektør skal undersøge hvad pris på faldeunderlag til legeplads ud 

foran 91 koster i gummi. 

4. Orientering fra formanden 

5. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2015 

  Pensionisternes julefrokost 

Pensionist julefrokost 8 dec starter kl:13 og slutter kl:16 Lelia og Heidi 

mødes i trivselshuset kl:11:30. Der er bevilliget 15000kr til pensionist 

julefrokosten. 

6. Kulturdagen 2015   (Heidi, Louise og Mohammad) 

   Liste over indkøbte ting 

  Opbevaringssted til indkøbte ting 

  AB skal have et rum til opbevaring af ting bla fra kulturdagen. 

7. 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! 

Leif aftaler et møde med Morten. 

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

Bilal snakker med Morten i det nye år 2016. 

 Hvad en afdelingsbestyrelse laver  (Laila og Leif) 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



Leif og Lelia arbejder med det. 

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

    Heidi og Bilal) 

Vi starter med kulturdagen 2016 i 2016. Mohammed er på igen. 

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

Louise og Heidi arbejder videre med hundhold i afd. 

8. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Leif) 

 der har været en klage beboer til beboer. 

b. Legepladsudvalget.   (Mohammad og Laila) 

 Bliver undersøgt af inspektøren legeplads ud foran 91. 

 c. Velkomstudvalget  (Heidi og Louise) 

Vi arbejder på at mødes en gang om måneden til at informere de nye 

beboer. 

 e. Nuværende Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

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

9. Beboerhenvendelser 

 3 foreninger har været forbi angående aktiviter. 

10. Ansøgninger 

  Midler til jul og nytårs fest – ny ansøgning. 

IPC forening er blevet bevilliget 7000kr til nytårs aktiviteter for beboer 

alt er gratis. 

11. Stof til Vores Blad 

Heidi kontakter Vibeke angående pensionist julefrokost billeder til bladet og 

hjemmesiden. 

12. Eventuelt 


