Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
i afd-6-Bispehaven
Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 17.30
Tryghedskontoret
Hasle Centervej 219, 1. th.
Mødeleder: Louise Nielsen
Referent: Maria Louise Koch
Deltagere:
Leif Scherrebeck, Rasul Arslahi, Louise Nielsen, Mohammad El Chafei, Heidi Ø. Elbanna, Laila Ohara,
Allan Overgår, Malene Lassen-Struck, Maria Louise Koch, Peter Povlsen, Kim Kjærgaard
Afbud: Najma Mohamud
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.5. april 2017
Godkendt
3.

Til og fra driften:
a.
Siden sidst
Ingen kommentarer
b.

Nyt fra inspektøren
Allan O. fortæller om en aktivitet i Bispehaven der hedder ”plant selv –
pluk selv”. AB har allerede sagt ja til denne aktivitet tidligere. Allan O.
koordinerer på hvilke arealer der kan plantes blomster og hvornår. Allan
O. orienterer om at der planlægges hovedrengøring i opgangene og at
Driften kigger på ny belægning på trapperne samt ny belysning og nye
måtter i bunden af opgangene. Endvidere skal der kigges på om
fejemaskinerne i kælderen ikke kan tages mere i brug.

c.

Sager fra afd. 6 bestyrelse (der var ikke noget til Allan fra AB)
Ingen kommentarer

4.

Orientering fra formanden
Leif har ikke noget på i dag

5.

P-forbud på Ryhavevej
(Leif)
Det vedtages af AB at der gerne må ligge en seddel i Trivselshuset vedr. P-forbud på
Ryhavevej.

6.

Aktiviteter i den boligsociale helhedsplan
(Malene, Peter, Kim)
”Herlige Hasle”?
Peter Povlsen kommer næste gang og fortæller om ”Herlige Hasle”
Kim Kjærgaard orienterer om de fire gårdrum mellem blokkene og fortæller om
processen fra betondæk til grønt gårdmiljø med et gårdrums hjerte.
Malene og Peter fortæller om aktiviteter og har medbragt et årshjul som skal udfyldes
med arrangementer. Der arbejdes på at få hjemmesiden op at køre. Indtil videre
kommunikeres på Trivelshusets Facebook side. Peter Povlsens indsats har besøgt
Bispehavens foreninger og gennem dem kan der også formidles aktiviteter.
Maria sender aktivitetskalender til AB6 e-mail.
Ift. uge update ønsker AB stadig at vide hvad der er sket i ugen samt hvad der skal ske
den efterfølgende uge. Og måske mere uddybning af større arrangementer. Der kommer
artikel fra MGP og der er også info at finde på Trivselshusets hjemmeside.

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!
Ingen kommentarer
Spare energi – hvor kan der spares penge til energi?
(Louise)
Louise kontakter Allan Overgaard for at spare om gode ideer til at spare
på energien.
Hvad en afdelingsbestyrelse laver
(Leif)
Ingen kommentarer
Kulturdag
Mohammad afventer svar på priser.
(Laila, Heidi,
Louise og Mohammad)

8.

Stående udvalg
a.
Klage- og hærværksudvalg
(Leif)
AB vil måske fremover ikke længere modtage klager fra Østjysk bolig fra
beboere.
b.
Velkomstudvalget
(Heidi, Louise)
Ingen kommentarer
d.
Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering
(Heidi, Leif)
Referat fra styregruppemøde. Tre følgegrupper.
Leif har forslået på Styregruppemødet for den boligsociale helhedsplan, at
AB er repræsenteret i alle tre følgegrupper. Heidi vil gerne sidde i
følgegruppe for indsatsen Forebyggelse og Forældreansvar, Louise vil
gerne sidde i Uddannelse og Beskæftigelse, Rasul tager Tryghed og
Trivsel.

e.

Hasle fællesråd
(Louise)
Udstilling de næste tre dage. Dialog om Hasles fremtid.

9.

Beboerudflugt
Mohammad vil gerne arrangere en tur til Djurs Sommerland d. 20 maj. 500 billetter
skal sælges i Fællesskabernes Hus d. 17 maj fra kl. 17.00-20.00. Der er egenbetaling og
voksne betaler 120 kr. og børn 60 kr. Billetterne udleveres i bussen eller ved indgangen
til Djurs sommerland, så det sikres at folk det melder sig til bus også tager med bussen.
Louise laver PR.

10.

Opfølgning på aktiviteter(lokaler)
Ingen kommentarer
Beboerhenvendelser
Der skal laves et skilt ved Tryghedskontoret
Ingen kommentarer
Ansøgninger
Ingen kommentarer
Stof til Vores Blad
Udflugten til Djurs Sommerland
Eventuelt
Louise tager årshjul

11.

12.
13.
14.

Til næste gang: strøm til kulturdag

