
 

 

 

 

 

Tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 17.30 

Trivselshuset 

Mødeleder: Hassan Hussein 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Punkt 4a tilføjet  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.5. januar 2016 

 Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

Afgansk klub spørger til toilet igen (vandet står op i toilettet). (Hasle Centervej 

279). Yderligere ansøgning om ståldør.  

AB har besluttet at lovliggøre toilettet for ABs regning.  

AB har nedstemt at betale for en ekstra ståldør.   

  Skur ved indsamlingscontainer 

  Ulovlige plader er taget ned. Nyt lovligt skur sættes op snarest.  

  Storskrald; Inspektøren tænker over løsning. 

Løsning bliver inkorporeret i helheds-/tryghedsplanen. Vi kan ikke lave en god 

mellemtids-løsning.  

b. Nyt fra inspektøren 

Skraldespande flyttes fra varmemestrenes lokaler til Bispehavens 

børne/ungeklub (BHV91).  

Fremvisning af nye komfurer var en succes. 

Målerudskiftningen går efter planen. Klager er på et minimum. 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

  Træværksted: maskinerne + skilledør 

  Ryan undersøger priser på skilledør + ser på maskinerne for at vurdere værdi. 

4. Orientering fra formanden 

Leif orienterede om workshop 2 (se punkt 7d). Udbudsmateriale til tryghedsplanen forventes 

udsendt i april 2016.  

4a.  (Aktivitets-) lokaler 

 - lokale til AB  

 - lokale HCV 277p 

 Lokalet er ledigt indtil ny ansøgning modtages.   

5. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2016 

  Tur til Lalandia  

  Louise undersøger. 

6. 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 og Louise holder møde med Morten snarest  

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



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) 

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

7. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Leif) 

 b. Velkomstudvalget  (Heidi og Louise) 

 c. Nuværende Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

  Nuværende plan er under afvikling og skal evalueres 

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

  Referat workshop 2 (se pkt. 4) 

  Møde med AB og Hasle Fællesråd 

  Louise gennemgik mødet for dem som ikke deltog. 

  Leif orienterede om planen for letbanen.  

 e. Hasle fællesråd  (Louise) 

Louise orienterede om at Hasle Fællesråd holder generalforsamling den 14. 

marts. Louise sender indkaldelse rundt til AB.  

8. Beboerhenvendelser 

9. Ansøgninger 

10. Stof til Vores Blad 

 Er der sket noget omkring pensionistjulefrokost og Agha julearr.?  

Heidi sender billeder til Vibeke  

11. Eventuelt 

 Mohammad vil gerne have gang i aktive unge igen. Han laver oplæg til næste AB møde.  

 

 


