
 

 

 

 

 

 

Mandag d. 17. november 2014 kl. 17.30 

Mødeleder: Hassan Hussein 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Et ekstra pkt – møde med Pia. Derefter godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 30. september 2014 

 Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

Etablering af trappe ved fritidsklubben ved Rytoften laves i samarbejde 

med Århus kommune – arbejdet er sat i gang!  

Kun gelænder mangler. Vi skal overveje flisesti mod klubben og en 

lampe da der er meget mørkt. Allan ser på priser. 

Belysning i Bispehaven 

Der arbejdes stadig på dette. Mange fejl i vores lysanlæg. Allan er på 

sagen.  

b. Nyt fra inspektøren 

 Kim kalder AB ind til møde ang.trykhedsplanen. 

Alan skal til møde med kommunen/borgmesteren og politiet/ 

politidirektøren ang. ”balladen” i Bispehaven. Det er et 

samfundsproblem og ikke kun Bispehavens beboers problem.  

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 
  Etablering af belysning ved fodboldbanen 

Lyset på fodboldbanen er lavet. 

Vi har bedt om time-timer på lyset fra ca. kl. 17.00. 
4. Orientering fra formanden 

  Vi har aftalt kommunikations-regler i AB  

”Gå-tur i Bispehaven” ungdomsbrandkorps 

  AB er først oplyst om dette 2 dage før, derfor kunne vi ikke deltage. 

Beboernes stemme: Leif deltog. Der var gode møder, bl.a. ang. 

Beboernes indflydelse på forbedringer i vores ”ghetto” områder. 

Leif skal have dækket sine udgifter ved deltagelse. 

Leif er igang med at sætte møde op med Pia ang. Kulturdagen 2014. 

5. Administration af aktivitetslokaler og selskabslokaler 

Vi skal holde møde med Allan og Connie om overdragelse og ønsker for fremtidig 

håndtering af lokalerne.  

6. Trafikregulering på skolestigen ved gangbro over Hasle Centervej 

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



AB nedsætter et udvalg til at se på diverse løsninger. Ryan deltager i dette. Louise 

meddeler borgeren at dette er næste skridt.   

7. Ipad til afdelingsbestyrelsen 

Mohammad tjekker med Morten om priser gennem ham. Mohammad og Louise tjekker 

priser.   

 

Punkt 8-15 udsættes til næste møde den 2. december  

(dog kontakter Heidi Kasper ang. Pensionist julefrokosten)  

 

 

 

8. Arbejdsopgaver: 

Retningslinjer til beboermødet 2015 

Sikring af lejlighedsdørene på 1. og 2. sal (Leif) 

Billeder af bestyrelsesmedlemmerne med oplysning af udvalgsposter 

Plan om etablering af haver 

9. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2015 

  Afdelingens 6 økonomi – hvorfor stiger huslejen? (Leif og Heidi) 

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

Tryghedsrenoveringen.  (Hassan og Leif) 

Kulturdag 2015. (Mohammad, Louise, Hassan og Bilal) 

Møde med Pia 

Hundehold i afdelingen. (Anne og Heidi) 

Muligheden for frit IT netværk og gratis telefoni (?????????????) 

10. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2014 

  Pensionisternes julefrokost 

Heidi taler med Kasper. Hvad skal trivelseshuset stå for og hvad står AB 

for?  

  Beboerudflugt 

  Bestyrelsens julefrokost    

11. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Heidi og Leif) 

b. Legepladsudvalget.   (Mohammad og Louise) 

 c. Tryghedsrenoveringen  (Leif og Hassan) 

 d. Velkomstudvalget  (Anne, Heidi og Bilal) 

 e. Helhedsplanen  (Heidi, Leif og Hassan) 

12. Beboerhenvendelser 

13. Ansøgninger 

14. Stof til Vores Blad 

15. Eventuelt 


