Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
i afd-6-Bispehaven
Tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 17.30
Tryghedskontoret
Hasle Centervej 219, 1. th.
Mødeleder: Heidi Ø Albanna
Deltagere: Leif Scherrebeck, Louise Nielsen, Mohammad El Chafei, Heidi Ø. Elbanna, Najma Mohamud,
Laila Ohara, Malene Lassen-Struck, Kim Kjærgaard, Allan Overgaard, Maria Louise Koch
Afbud: Rasul Arslahi
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.2. maj 2017
Godkendt

3.

Til og fra driften:
a.
Siden sidst
Ingen kommentarer
b.
Nyt fra inspektøren
I opgang 219 rykkes belægningen af og der kigges på stærkere lys til opgangen, så den bliver bedre
oplyst og dermed mere tryg at færdes i. Der er indkøbt en ny måtte til indgangspartiet og så kigges der
på det samlede resultat af 219 for at se om det er noget der skal arbejdes videre med.
Bommene skal være låst rundt i området. Gårdfolk skal tjekke det inden de går hjem og sikre, at de er
låst.
Vinduespudsning er i gang. Kun en enkelt klage indtil nu.
Legepladser er blevet godkendt. Legehuset ved TH er ikke godkendt, men skal alligevel fjernes pga.
renovering.
Leif efterspørger at der kigges på afstanden fra hoppepuden når den er i brug og ud til betonen. Allan
O. vil spørge Søren om en løsning mht. eventuelle måtter eller lign.
Det nye driftscenter har travlt. Både på mail og telefon.
Kl. 11 i morgen (onsdag d. 7 juni) indkaldes der til møde med politiet og alle ansatte i Østjysk Bolig,
som har daglig gang i Bispehaven vedr. situationen i området.
Kim spørger vedr. et gyngestativ, der skal flyttes. Om der er ønsker til hvordan det skal genetableres.
Det besluttes at det er ok at flytte det et par meter.
c.

4.

Sager fra afd. 6 bestyrelse
Ingen kommentarer

Orientering fra formanden
Ønske om at flytte AB mødet d. 1. august. (18. juli. 22. august)
Dette besluttes til afdelingsbestyrelsesmødet i juli måned.

5.
Evaluering af gårdrumsmøder
(Leif)
Diskussion om hvorvidt der var nok fremmødte til møderne. Der var ca. 40 personer per gårdrum.
Leif vil finde en dato, hvor der kan afholdes møde omkring gårdrummene. Rosita, Kim, Dorte og de
fra afdelingsbestyrelsen der kan og vil, skal deltage.
6.
Kommunal helhedsplan for Hasle
(Kim)
Kim fortæller at der er indgået et samarbejde med Aarhus kommune om at lave en udviklingsplan for
hvordan man kan tænke Hasle ind i Bispehaven, for at skabe en sammenhængende bydel.
Afdelingsbestyrelsen skal deltage i beslutningsfasen. Det handler om hvordan man kan bruge alle
arealerne omkring Bispehaven til for at gøre området endnu bedre.
7.
Unge 18+
(Kim, Malene)
Leif ønsker dialog med politiet omkring hvad man kan gøre. Beboerne i Bispehaven skal også være
med til at gøre en indsats. På møde med kommunale samarbejdspartnere, er der drøftet et opsøgende
gadeteam der kender de unge, som man kan ringe efter. Der afventes tilbagemelding fra de
kommunale samarbejdspartnere. Forslag om et åbent borgermøde med kommunen, politiet og
beboerne.
Leif vil forsøge at samle folk til at afholde formøde omkring et borgermøde inden sommerferien.
Mohammad foreslår snak med forældrene til de unge der skaber utryghed, politiet og kommunen.

8.

Aktiviteter i den boligsociale helhedsplan
(Malene, Kim)
”Herlige Hasle”?
Der er bevilget projektmidler til en tovholder, der skal være opsøgende ift. at skabe de gode historier i
Hasle. Der er lavet en ressourcegruppe, der arbejder med det. Malene inviterer en eller flere fra
ressourcegruppen samt Emil der har en projektstilling i projektet, til at komme og fortælle mere til
næste møde i afdelingsbestyrelsen.

9.
Afdelingsmødet 2017
Bliver d. 4 september. Der skal findes en dirigent. Leif vil spørge Jens Winther. Forslag om et
”spørgemøde” tirsdag d. 29 august vedr. beboermøde d. 4 september.
10.
Lejeaftale med Badmintonklubben
(Leif)
Leif og Malene har afholdt møde omkring badmintonhallen mht. badmintonklubbens fremtidig leje.
De kan også leje hallen de næste fire år. Leif får lavet en kontrakt.
11.

Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2017
Økonomi i afdelingen
Udskydes til næste møde
Afdelingens 6 økonomi – hvorfor stiger huslejen?
Udskydes til næste møde
Gratis løsning for nye døre til lejemålene?
Udskydes til næste møde
Optimering af vores lejemål!
Udskydes til næste møde
Spare energi – hvor kan der spares penge til energi?
Udskydes til næste møde
Hvad en afdelingsbestyrelse laver?
Udskydes til næste møde

(Louise, Leif)

(Louise)

(Leif)

Kulturdag
(Laila, Heidi, Louise og Mohammad)
Kulturfesten bliver fredag d. 30 juni og lørdag d. 1 juli. Mohammad mangler aftale vedr. strøm.
Mohammad mangler at snakke med brandvæsnet, - Mohammad tager kontakt til Ryan og snakker
med ham om det. Mohammed forhandler pris på karrusel og andre ting. Mohammed begynder at
hente penge på administrationen til indkøb. Afdelingsbestyrelsen foreslår at der bliver oprettet en
konto specielt til afdelingsbestyrelsen, så man undgår store private udlæg. Enighed om at kulturdagen
kan afvikles uden problemer ift. situationen i området. Politiet skal informeres om kulturdag.
12.

Stående udvalg
a.
Klage- og hærværksudvalg
(Leif)
Udskydes til næste møde
b.
Velkomstudvalget
(Heidi, Louise)
Udskydes til næste møde
d.
Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering
(Heidi, Leif)
Referat fra 1. byggeudvalgsmøde
Leif retter kritik mod at alle gårdene rykkes ned samtidig. Leif arbejder på at en gård af gangen
rykkes ned og bygges op.
e.
Hasle fællesråd
(Louise)
13.
Beboerudflugt
Turen til Djurs Sommerland gik rigtig godt, fordi der var mere styr på tingene. Problemer med at
nogle beboere tog folk med, som ikke boede i Bispehaven samt pladsproblemer i busserne.
14.

Opfølgning på aktiviteter(lokaler)
Udskydes til næste møde
15.
Beboerhenvendelser
Der skal laves et skilt ved Tryghedskontoret.
Udskydes til næste møde
16.
Ansøgninger
Ansøgning fra Bjørnebanden. Ansøgningen blev afvist pga. den sene modtagelse af ansøgning og
derfor er midlerne er brugt.
17.
18.

Stof til Vores Blad
Ingen kommentarer
Eventuelt
Ingen kommentarer

