
Godkendt referat 

Mandag d. 5. maj 2014 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 1. april 2013 

 Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden 

Kursus for afdelingsbestyrelsen 

   

Allan udmelding omkring mellem Bispehaven og Gjellerup 

 Bispehaven fortsætter samarbejdet med Brabrand Boligforening ang. unge 

over 16 år 

 

Repræsentantskabsmøde 21. maj. 

 

Møde i ”Beboernes stemme” 26. marts 

 

4. Informationsfolder på Arabisk? 

 Den er på vej 

 

5. Kulturel fest (Mohammed) 

            Gennemgang af udsendt materiale fra Mohammed 

 Leif indkalder aktiviteterne til møde hvor vi drøfter mulighederne for 

kulturfesten. 

 

6. Arbejdsopgaver: 

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

Hassan). 

 Vi tager det op til diskussion til budgettet for 2015 samt indkalder vi Allan 

Søstrøm til næste AB-møde den 3. juni 2014 

 

Energibesparelse – solenergi (Yasser og Hassan) 

 Vi indkalder Allan Søstrøm til næste AB-møde den 3. juni 2014 

 

 

7. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Ibrahim og Leif) 

 Vi mangler stadig listen over hærværk på Hasle Centervej og resten af 

Bispehavevej 

 

b. Legepladsudvalget.   (Mohhammad og Shugre) 

 Intet nyt 



c. Aktivitetslokaleudvalget.   (Ibrahim og Mohammed) 

 Vi sender kontrakterne ud til aktiviteterne. 

 

d. Tryghedsrenoveringen  (Leif og Yasser) 

 Vi har haft møde med landsbyggefronten, BL,Willis, tekniker for 

administrationen, Peter Mølgaard samt formanden for FU-udvalget fra Aarhus 

Kommune. 

 Allan Søstrøm fortæller om planerne om emnet til næste AB-møde den 3. juni 

2014  

  

 e. Velkomstudvalget  (Shugre og Seyed) 

 Udsat 

 

 g. Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

  

 h. Affaldsudvalget  (Yasser og Leif) 

 Vi deler brev ud til beboerne ang. håndtering er affald. Mohammed kontakter 

Lene Willis. 

 

i. Ungeudvalg   (Yasser, Mohammad og Hassan) 

 Intet nyt 

 

8. Musikanlæg i selskabslokalet 

 Nedstemt 

 

9. Projekt ”Kan vi mænd gøre en forskel i Bispehaven” v. Hassan 

 Vi snakker med aktiviteterne om det til næste ”Aktiv-møde”  

 

10. Beboerhenvendelser 

 Bispehavevej 117 (Somalisk Kvindeforening) 

 Hasle Centervej 169 (Dansk Somaliske Kvindeforening) 

 

11. Ansøgninger  

 Bispehavevej 117 (Somalisk Kvindeforening) søger om økonomisk støtte på 

5000 kr. til køb af 1 stk. Fjernsyn. Afslået. 

 Hasle Centervej 169 (Dansk Somaliske Kvindeforening) søger om økonomisk 

støtte på 15.000 kr. til 2 stk. foredrager. Bevilliges. 

 

Bjørnebandelejr 

 Vi snakker med Pia Mortensen om rammerne omkring lejren. 

 

12. Stof til Vores Blad 

 Intet nyt 

 

13. Eventuelt 

 Vi vil have et punkt til næste AB-møde vedr. en fast årlig udbetaling til 

aktiviteterne. 


