
 

 

 

 

 

Tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 17.30 

Tryghedskontoret 

Hasle Centervej 219, 1. th. 

Mødeleder: Najma Mohamud   

 
Afbud: Najma.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.3. januar 2017 

 Kim gennemgik den boligsociale helhedsplan.  

Beboerhenvendelse om rotte.  

 Godkendt.  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

 b. Nyt fra inspektøren 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

  Mobil antenne tilbud 

  AB siger nej tak. 

4. Orientering fra formanden 

 Leif og Laila regner med at melde sig til kursusweekenden. 

5. Ekstraordinært afdelingsmøde 23. marts 

6. Unge i Bispehaven    (Heidi) 

Unge på ca. 18 år uden tilbud. Hvad skal der gøres ved dette? Hvor ligger ansvaret?  

Bør det tages med i den boligsociale helhedsplan?  

AB vil gerne mødes med Allan og Peter til en snak om dette.  

7. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2017 

Økonomi i afdelingen   (Louise, 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? (Louise) 

Hvad en afdelingsbestyrelse laver  (Leif) 

Kulturdag   (Laila, Heidi, Louise og Mohammad) 

Har der være møde med Morten og Heidi ang. puljen? 

AB spørger Kasper om hans info/kontakt ang. dette.  

8. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg    (Leif) 

  Kopi af klage fra beboersendt til Østjysk bolig 

 b. Velkomstudvalget   (Heidi, Louise) 

 c. Nuværende Helhedsplanen   (Leif) 

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

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



Trine og Leif informerede om PR planerne for Tryghedsrenoveringen indtil det 

ekstraordinære afdelingsmøde. Foreløbig dato er meldt ud internt.   

 e. Hasle fællesråd   (Louise) 

  Louise taler med HF om BHs fremmøde til møderne.  

9. Beboerudflugt 

 Mohammad vidensdeler med andre boligforeninger om hvordan de gør dette.  

10. Opfølgning på aktiviteter(lokaler) 

 AB kigger på listen til næste gang – hvem ønsker vi at tale med.  

11. Afdelingsbestyrelsens Ipad (tidligere bestyrelsesmedlemmer)  

12. Fiber net i afdelingen? 

13. Regnskab  

14. Beboerhenvendelser 

  Der skal laves et skilt ved Tryghedskontoret. 

 Beboer henvender sig ang. klage om ballade og hærværk i hendes opgang. 

 AB beder Jørn om at lave skilt til os – som hænges op ved Tryghedskontoret.   

15. Ansøgninger 

16. Stof til Vores Blad 

17. Eventuelt 

 Videobaseret info skærm om tryghedsplanen – evt. hængt op i Kiwi.  

  


