
Godkendt referat 

Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 17.30 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 3. december 2013 

 Godkendt. 

 

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Gæsteværelser 

 

 Der er åbenbart forskellige nøgler til døre her. Flemming – 

Mohammad, VM Peter og Flemming går sammen over og kigger 

på det. Flemming inviterer. 

 

  Bord i vaskeriet 

 

 Bord i nyt renoveret vaskeri bisp 105. NOTE: Bord mangler, 

bord opsættes hvor der tidligere har været et, samme størrelse og 

højde. Igangsættes af VM Morten B 

 

  Gummi som faldunderlag 

 

 Gummi som faldunderlag. NOTE: Danjord har afgivet pris inkl. 

levering og montering, knap 45.000. Bestyrelsen ønsker ny pris 

på kun gummimåtten, og Aktiv Ung skal så montere. Flemming 

Der er ingen penge afsat i budgettet til formålet. Bestyrelsen 

følger op på sagen. 

   

Cykelskur i Bispehaven 

 

 I et skur, ud af i alt to, (tidligere affaldsskur i galva metal) 

mangler der aflukning mellem tag og høje sider. Flemming – 

Hvis der er restmidler i driften ved slutningen af 2014 kan vi lave 

det der. Bestyrelsen følger op på sagen.   

   

Prøvelamper 

 Nye prøvelamper, opgang, 217 5-7 sal fra Emergency Light, 

enkelte fra bestyrelsen har kigget på dem, der er flere holdninger 

til dem, er der behov, gir de mere lys? Et projekt til 

Tryghedsrenoveringen 

  

  



b. Nyt fra inspektøren 

 

 Trivselshuset har hver tirsdag et kort møde kl 10.00, hvor de 

snakekr parktiske ting og renhold. Vores lokale gårdmænd Bobo 

og Thomas kigger forbi og ser hvad det kunne bringe med sig af 

gode ting., til fælles nytte. 

 Trivselshuset har ønsker om følgende, evt. til det kommende 

PPV 2015 og senere. 15.000 til vedligehold/maling mv hvert år, 

rullegardiner i stor sal, nye loftslamper LED, ventilationsanlæg 

har ikke virket siden renoveringen for 6-7 år siden – gennemgang 

og plan for kommende drift, gulvbelægning i stor sal og øvrige 

rum op til, nyt gulvbelægning ved bagindgang, evt. klinker som 

ved hovedindgang, genbrug af affaldsskur (galva – metal) fra 

storskrald på bispehavevej til uderygerum ved Trivselshuset, evt. 

opdelt i to, med to placeringer. 

 Trivselshuset, i år er der i PPV afsat 700 t til renovering af 

køkken, nyt kølerum og nyt fryserum. Vi har kigget på 

indretning, og skal have indhentet friske priser på opgaven. 

 

c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

 

 Har der været lystrykknapper i opgange i lave blokke på 

bispehavevej?  Flemming kører forbi og kigger. 

 

 Nye prøve lamper udearealer, standerlamper ved Trivsel. 

Bestyrelsen, nogle kan lide dem, andre ikke 

 Nye udelamper. Yasser er der behov, hvis toppen afskærmes, 

styres lyset mere nedad, dermed mere lys på belægninger mv. 

Han mener at have set toppen er malet for at få den effekt. 

Flemming – Måske er det bedre med en indvendig reflektor i 

kuplen, dvs. på den øverste halvdel, en mulighed. VM Morten 

snakker med Bjarne, som også lar leveret standerlamper mv. 

Opfølgning VM Morten  

 Stor vandpyt udfor nr. 127 i retning mod busstoppested. Hul 

fyldes med grus. Opfølgning VM Morten 

 Overblik ønsker om cykelrum, knallertrum og barnevognsrum. 

Bestyrelsen kommer med lister og adresser på hvor de ser 

muligheder til dette formål. Eventuelle ombygning er ikke afsat i 

det nuværende budget 2014. 



 Flere rum til udlejning til beboerne, for at skabe mere plads/rum 

og for at skabe mere indtjening til afdelingen ved udlejning. 

Investeringen står normalt ikke i rimeligt forhold til huslejen. 

Bestyrelsen kommer med liste og adresse på hvor de ser 

muligheder. Hvis bestyrelsen med det samme har ideer til det 

renoveringsarbejde, materialer, indretning der skal laves for at de 

kan udlejes, noteres det med det samme så vi kan få beregnet 

udgifterne. Eventuelle ombygning er ikke afsat i det nuværende 

budget 2014. 

4. Orientering fra formanden 

 

 Vi har deltaget i mødet i forbindelse med beboernes stemme. 

  

5. Borgermøde. 

  Folder på Arabisk? 

 

 Udarbejdes stadig 

 

6. Kulturel fest 

 

 Afventer fortsat en plan for arrangementet  

 

 

7. Arbejdsopgaver: 

Muligheder for øget sikring af lejlighedsdøre på 1. og 2. sal (Yasser 

og Hassan). Leif laver et forslag. 

 

 Leif arbejder på et oplæg, mere om det senere. Betonskruer i 

hængsler, 3 punktslås, klodser bag karm, skumning mv. 

Opfølgning Leif. 

 

 Cylinder på indvendig og udvendig side. Leif har snakket med 

politiet om det. Flemming er i tvivl om juraen her, det 

undersøger han. Opfølgning på jura, Flemming 

 

Energibesparelse – solenergi (Yasser og Hassan) 

 
8. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Ibrahim og Leif) 

 Mangler liste over hærværk i afd. 6!! 

 

b. Legepladsudvalget.   (Mohhammad og Shugre) 

 

 Vi afventer nyt tilbud på gummiunderlag. 

 

 



c. Aktivitetslokaleudvalget. (Yasser,Ibrahim og Mohammed)  

 

 Vi har udarbejdet udkast til de nye ansøgningsskemaer, 

genansøgningsskemaer samt kontrakt. De var ikke sendt ud til 

medlemmerne af bestyrelsen før mødet og kunne derfor ikke 

godkendes. Udkast bliver sendt ud til medlemmerne af 

bestyrelsen som man kan kommentere udkastet. Forslagene 

fremlægges på AB møde d. 4. Marts. 

 

d. Tryghedsrenoveringen  (Leif og Yasser) 

 

 e. Velkomstudvalget  (Shugre og Seyed) 

 

 Vi planlægger et møde med de nye beboere. 

 

 g. Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

 

 Intet nyt 

 

 h. Affaldsudvalget  (Yasser og Leif) 

 

 Storskraldskur på Bispehavevej fjernes. 

 Den røde container flyttes og placeres hvor storskraldskurs 

nuværende placering. 

 Storskrald skal for eftertiden placeres hvor den røde containers 

nuværende placering. 

 

i. Ungeudvalg   (Yasser, Mohammad og Hassan) 

 

 AktivUng-Projektet på Bispehavevej er i fuld gang. De fældede 

træer og buske bliver afhentet af Danjord når alt er ryddet 

 Thorsen Møbler, grønt affald, fjernes af Danjord sammen med 

det øvrige ved den igangværende beskæring langs Ringgaden og 

Viborg vej. Aktiv Ung gir besked når de er 100 % færdige med at 

beskære. Opfølgning Aktiv Ung Mohammad 

 Bestyrelsen overdrager AktivUng-projektet til BBU 

(Bispehavevej 91) pr. den 1. marts 2014. 

 

 

 

 



9. Beboerhenvendelser 

 

 En gruppe unge ønsker at starte et udvalg op i bispehaven. ”Initiativ Unge” 

som vil sætte fokus på de unge i afdelingen for at skabe kreative ideer til at gør 

bispehaven flottere. 

 

 Bispehavevej ud for byggepladsen er meget beskidt som følger af lastbilkørsel. 

Vi taler med administrationen om en løsning. 

 

 

10. Ansøgninger 

 

 Ingen 

 

11. Stof til Vores Blad 

 

 Mohammed kontakter bladet for interview med ”AktivUng” 

 

12. Eventuelt 

 


