
 

 

 

 

 

Tirsdag d. 2. august 2016 kl. 17.30 

Trivselshuset 

Mødeleder: Leif Scherrebeck  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt – pkt.  

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

 Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Indbrud i lejligheder 

  Cykelkælder BHV 51 og 53 

  Skur ved indsamlingscontainer 

  Personlige parkeringspladser? 

  Tages op som punkt senere.  

 b. Nyt fra inspektøren 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

4. Orientering fra formanden 

Information og kommunikation til AB 29. aug 2016.  

Meld tilbage til Leif om I kan deltage den 29.!!  

5. Afdelingsmøde 2016 

Tænk på nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Jeg forventer ikke at Bilal 

Mlay, Laila M Diis og Najma Mohamud fortsætter.  

Tekst ”Formødet”.  

Genbrug fra sidste år, med rettelse af dato.  

6. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2016 

  Fremvisning af film om Zlatan d. 26/8 kl. 20.30. 

AB servere mad fra kl. 19.00-20.15 (rester fra kulturdagen). Filmen starter kl. 

20.30 og når denne slutter, er arrangementet slut!  

Louise laver en tekst til PR. (servering + ingen stole, folk medbringer selv)  

7. Budgetmøde 2017 

  Emner! 

  AB vil gerne hæve vores budget fra 125.000 til 145.000 (195.000 – 215.000). 

  Opsparing til at udskifte i stedet for at reparere (fx paneler og køkkener osv.)  

8. Lokale uden toilet – opbevaringsrum? 

 Lokalet er udlånt til beboer  

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) 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



Hvad en afdelingsbestyrelse laver  (Laila og Leif) 

Kulturdag 2016 (Laila, Heidi, Bilal, Louise og Mohammad) 

Evaluering af dagen 

Regnskab for dagen 

Regnskab præsenteret.  

AB beder Morten og Heidi om møde ang. målgruppen for puljen.  

AB honorarer de frivillige igen i år. 

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

10. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg    (Leif) 

 b. Velkomstudvalget   (Heidi og Louise) 

 c. Nuværende Helhedsplanen  

  Helddags seminar d. 24. august.   (Leif)  

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

 e. Hasle fællesråd   (Louise) 

11. Ansøgninger 

 Ansøgning fra IPC til det årlige jule/nytårs arrangement.  

AB godkender 20.000 nu. AB genvurdere i november muligheden for at dette beløb kan 

forhøjes til maks. ansøgning beløb. Louise laver et udkast.  

12. Stof til Vores Blad 

 Vibeke skriver artikel om kulturdagen.   

13. Eventuelt 


