Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
i afd-6-Bispehaven
Tirsdag d. 5. december 2017 kl. 17.30
Tryghedskontoret
Hasle Centervej 219, 1. th.
Mødeleder: Leif Scherrebeck
Deltagere: Rasul, Bethina, Mohammed, Heidi, Leif, Laila, Ali (Allan Overgaard,
Malene Lassen Struck)
Referent: Maria Louise Koch
Afbud:
Rasul
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.7. november 2017
Godkendt

3.

Til og fra driften:
a.
Siden sidst
Midlertidigt selskabslokale
Det blev drøftet hvorvidt Trivselshuset kunne bruges i overgangsperioden
før lukning. Tilmelding og drift vil administrationen stå for. Vi venter en
udmelding fra dem i det nye år.
b.
Nyt fra inspektøren
Der blev spurgt ind til hvorvidt jernlåger kan fjernes fra garager.
c.
Sager fra afd. 6 bestyrelse
Intet nyt.

4.

Juridiske og regnskabsmæssige retningslinjer for uddeling af aktivitetsmidler.
Ved Morten Kraft

5.
5.

Fint oplæg fra Morten fra Østjysk Bolig om aktivitetsmidler og jura. Rigtig god og
transparent information.
Orientering fra formanden
Godkendt.
Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2017
Økonomi i afdelingen
(Mohammad, Heidi og Leif)
Plan for Bispehavens i sammenhæng med byudviklingen i Hasle
(Laila, Heidi og Leif)
Områder der blev nævnt under dette punkt. Parkering med stigning og
handicapparkering. Allergivenlig beplantninger i de nye haver.
Udvalg til udvikling af anvendelsen af aktivitetslokalerne (Leif, Malene, Peter,
Ali, Bethina, Østjysk boliger (Allan Søstrøm))
D. 15.01.18 er der aktivitetslokaleudvalgsmøde kl. 17.00 i
Tryghedskontoret.

Kulturdag
(Laila, Heidi, Mohammad, Rasul og Ali)
I udvalget er der aftalt et møde. Laila, Heidi, Mohammad, Rasul og Ali er
ansvarlig for dette.
6.

7.

Stående udvalg
a.
Velkomstudvalget
(Heidi, Bethina)
Connie skal kontaktes til Connie, da der skal udsendes en beboerliste med
områdets nye beboere. Denne skal sendes årligt. Heidi kontakter Connie.
b.
Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering
(Heidi, Leif)
E&P oplæg:
En gang om måneden sendes et informationsbrev ud til alle beboerne. Der
er et indtryk af at beboerne bifalder dette fine initiativ. Det blev nævnt at
det er vigtigt at beboerne benytter alle 5 rum, da det påvirker trygheden.
Der kommer løbende information ift. renovering i området.
c.
Hasle fællesråd
(Bethina?)
Der indkaldes til møde om planen for Hasleområdet. Rasul deltager i disse
møder.
Beboerhenvendelser
Der skal laves et skilt ved Tryghedskontoret.
Skiltet er lavet og hængt op ved Tryghedskontoret.
Der var beboerhenvendelse om tunge jernporte og angående
parkeringsregler i området. Sidstnævnte klage blev henvist til kommunen.

8.
9.

Pensionistjulefrokosten
(Heidi)
Evaluering: Pensionistjulefrokosten var en stor succes!
Ansøgninger
Jul og nytårs aktiviteter (IPC)
Der er blevet bevilget penge til beboernes aktiviteter. Beløbene skal bruges inden d.
31.12. Modtagere af bevillingerne er:
IPC (Ali Agha): 25.000 kr.
Klub Thina +4 (Bispehavevej 49p): 25.000 kr.
Begrundelsen for beløbenes bevilling er at de rammer bredt i hele Bispehaven. IPC
dækker børn, unge og familier i hele Bispehaven, Klub Thina +4s aktiviteter dækker
aldersgruppen 18 og opefter og mange udsnit af beboergruppen inkl. fysisk og psykisk
handicappede og unge med diagnoser.
Syklubben har ansøgt om økonomisk bistand til nye maskiner. Ansøgningen er afvist
fordi klubben tidligere har fået en bevilling med det krav at de fremtidigt selv skulle
være ansvarlig for reparationer og fornyelser af maskinerne.
Palle har søgt om økonomisk tilskud til fastelavnsfest i februar. Afdelingsbestyrelsen har
besluttet at der skal ydes et tilskud til fastelavnsfesten. Beløbets størrelse besluttes på
næste afdelingsbestyrelsesmøde.
Palle har søgt om økonomisk støtte til at lave opslagstavler på blokkenes gavle.
Ansøgningen er godkendt. Bevillingen skal bruges til materialer. Palle lægger selv ud for
beløbet og får dette refunderet i det nye år.

10.
11.

Stof til Vores Blad
Eventuelt
Der er åben for beboerne i Tryghedskontoret den første tirsdag i måneden fra 18.3019.00.

