Referat af afdelingsbestyrelsesmøde
i afd-6-Bispehaven
Tirsdag d. 5. april 2017 kl. 17.30
Tryghedskontoret
Hasle Centervej 219, 1. th.
Mødeleder: Leif Scherrebeck
Afbud:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.7. marts 2017
Godkendt
Til og fra driften:
a.
Siden sidst
Udendørslys ved A3 og stien mod Kiwi virker ikke.
Virker igen og har gjort det i nogle uger.
Ingen lys ved multibanen.
Der er lys ved banen igen.
b.
Nyt fra inspektøren
Valg af ny belægning til trapper i alle opgange.
Ryan er genansat som inspektør sammen med en ny ekstern, der hedder Peter.
Der kommer fra 1. juni nye åbningstider hos administrationen.
c.
Sager fra afd. 6 bestyrelse
Orientering fra formanden
AB skal have et møde med Peter og Malene om aktiviteter.
Marie er ABs referent fremover.
Ekstraordinært afdelingsmøde 25. april
(Kim)
Trine og Kim gennemgik tiltag ifbm. Afdelingsmødet indtil nu.
Hvad kan gøres de sidste uger, fx besøge foreninger og klubber.
Aktiviteter i den boligsociale helhedsplan
(Malene, Peter, Kim)
”Herlige Hasle”?
Udsat til næste møde.
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? Fjern denne sætning.
Leif kontakter Peter om kravene for at søge fra BHs her og nu pulje. .
Stående udvalg

a.
b.
d.

e.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Klage- og hærværksudvalg
(Leif)
Kopi af klage fra beboer sendt til Østjysk bolig. Sætning skal slettes
Velkomstudvalget
(Heidi, Louise)
Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering
(Heidi, Leif)
Hvor er vi nu? Sprede rygter blandt beboere
(Trine)
Kim indkaldes til næste møde ang. strategi om kommunikation vedr.
tryghedsrenoveringen.
Hasle fællesråd
(Louise)
Hasle Fællesråd vil gerne informeres. Louise oplyser HF

Beboerudflugt
Udskudt til næste møde.
Opfølgning på aktiviteter(lokaler)
Beboerhenvendelser
Der skal laves et skilt ved Tryghedskontoret. Jørgen er i gang med at lave et skilt.
Henvendelse ang. tryghedsrenovering.
Henvendelse ang. plant selv – pluk selv. Ok med AB.
Ansøgninger
Stof til Vores Blad
Eventuelt

