
Godkendt referat 

       Tirsdag d. 1. april 2014 

    Mødeleder: Hassan Hussein 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 4. marts 2014 

 Godkendt 

 

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Bord i vaskeriet 

 Bordet er opsat 

 

Gummi som faldunderlag 

 Pris for sandunderlag udgør 10.000 kr. Vi spørger Flemming om 

hvad der ligger i tilbudet. 

   

Trivselshusets ønske om punkter på PPV for afdelingen 

 Intet nyt 

   

Vandpyt ud for Bispehavevej 127 

 Kloak er stadig stoppet. 

 

  Flere kælderrum til udlejning til beboer 

 Er udsat til maj. 

   

Hul i hæk på Bispehavevej 

 OK 

   

Hul i stenmelsbelægningen på brandvejen mellem A2 og B8 

 Intet sket siden sidst. 

   

Hjulspor på græsbelægningen foran B8 

 Intet sket siden sidst. 

 

 b. Nyt fra inspektøren 

Sager fra afd. 6 bestyrelse 

 

 Vi vil gerne have oprettet en mail-adresse forbeholdt 

afdelingsbestyrelsen. 

 

 



 

d.  Markvandring 

 Huller i fodboldbane ønskes lavet i år ellers skal det med ind i 

budgettet til næste år 

 

 Undersøge om at flytte multibanen til mellem A1 og A2 

 

 Undersøge om der kan etableres kolonihaver der hvor multibanen 

er placeret i dag. 

 

 Undersøge om at etablere en trappe ned til den nye Fritidsklub 

Ellekær 

 

 Spørge Flemming om en ny bro fra Bispehaven til Hasle 

Centervej 

 

 Nye skraldespande? 

 

 Nye bordbænkesæt? 

 

 Spørg Flemming om væltet hegn på skråningen bag ved 

rækkehusene. 

 

 Stenbænke på bispehavevej ønskes flyttet til fodboldbane 

 

 Dør til toilet i aktivitetslokale 97 mangler 

 

 Hvornår fjernes det gamle storeskraldsbur fra Bispehavevej? 

 

  Rep. bump på Bispehavevej 

 Det skal repareres med det samme 

 

4. Orientering fra formanden 

 HotSpot er nedlagt. 

 

Arbejdsweekend Vejle Fjord 

 Hassan og Leif var med. Leif forslår at vi laver et kursus i samarbejde med BL 

omkring f.eks. beboerdemokrati og budgetter mm. 

 

 Leif forslår et møde med Pia Mortensen ang. de aktiviteter som Trivselshuset er i 

gang med for i øjeblikket. 

 

5. Informationsfolder på Arabisk? 

 Intet nyt 

 

 

6. Kulturel fest. Gennemgang af udsendt materiale fra Mohammed 



 Mohammed, Hassan og Hamed finder sammen og skriver en plan. 

 

 

7. Arbejdsopgaver: 

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

 Intet nyt 

 

Energibesparelse – solenergi (Yasser og Hassan) 

 Intet nyt 

 

8. Madordning. 

 Der besluttet at vi bestiller mad udefra hver andet AB-møde. Mohammed bestiller 

maden. 

 

9. Stående udvalg 

a.Klage- og hærværksudvalg (Ibrahim og Leif) 

 

 Der findes kun en liste over hærværk på bispehavevej 

 

b. Legepladsudvalget.  (Mohhammad og Shugre) 

 

c. Aktivitetslokaleudvalget.  (Ibrahim og Mohammed) 

 Intet nyt 

 

d. Tryghedsrenoveringen (Leif og Yasser) 

 Intet nyt 

 

 e. Velkomstudvalget (Shugre og Seyed) 

 Vi finder en dato hvor vi kan tilkalde til møde. 

  

 g. Helhedsplanen (Leif og Hassan) 

 Intet nyt 

  

h. Affaldsudvalget (Yasser og Leif) 

 Brev til beboere om affaldshåndtering er på vej. 

 

i. Ungeudvalg  (Yasser, Mohammadog Hassan) 

 Intet nyt 

 

10. Musikanlæg i selskabslokalet 

 Vi finder ud af hvor meget et anlæg koster. 

 

11. Beboerhenvendelser 

 Ingen 

12. Ansøgninger 

 Ingen 

 



 

 

 

13. Stof til Vores Blad 

 Der kommer et indslag om fodboldturneringen i Bispehaven som blev spillet 

søndag d. 30 marst nede på Multibanen. 

 

 Vi skriver om et lokale som er klar til at fungere som et bookinglokale for alle 

beboer i afd.6. 

 

14. Eventuelt 


