Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Tirsdag den 1. maj 2018. kl. 17 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Leif, Heidi, Bethina, Laila, Rasul, Mohammad, Ali, Allan O. Malene, Nils
Afbud:
Referent: Maria
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Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Punkt vedr. sy værksted tilføjes dagsorden som punkt 6.
Punkt vedr. tur til Djurs sommerland tilføjes dagsorden som punkt 9
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
Pkt. 3. Til og fra driften
Siden sidst:
Affald – tryghedsrenoveringen. Der er stadig for få containere, og de bliver meget hurtigt fyldte.
Allan O. vil undersøge om containerne kan tømmes hyppigere og om der kan stilles flere op.
Nyt fra inspektøren:
Allan O. er blevet kontaktet af Stofa vedr. at de gerne vil komme i Bispehaven onsdag i uge 22 fra
kl. 14.00-18.00, hvor de kan træffes på den store parkeringsplads. De vil gerne informere om deres
produkter og beboerne kan ligeledes stille spørgsmål til Stofa. De sender selv informationer ud til
beboerne omkring det.

Håndværkerne går nu i gang i aktivitetslokalerne med at ordne de ting som brandmyndighederne
påpegede, at der var problemer med ift. sikkerhed.
De steder hvor der er huller i asfalten, bliver også lappet helt nu.
Og der er fortsat fokus på affald.
Et AB6 medlem efterspørger at lamperne i udhænget på Trivselshuset bliver lavet, da det er meget
mørkt omkring huset om aftenen. Allan O. kigger på problemet.
I 213 er der rigtig mange cykler, der ikke er blevet fjernet. Allan O. undersøger problemet.
Et AB6 medlem spørger til om der må ligge måtter i opgangene. Svaret er, at der hverken må ligge
måtter eller andre ting i opgangene pga. brandsikkerked.
Allan O. foreslår at man kan starte med at informere beboerne i de lave blokke omkring at alt i
opgangene skal fjernes (jvf. ordensreglerne i Østjysk Bolig) og så senere sende information ud til
de øvrige blokke.
Sager fra afd. 6 bestyrelse:
Ingen
Pkt. 4. Beboerundersøgelse V/Malene
Orientering v. Malene om at der kommer en beboerundersøgelse, som skal laves til
Landsbyggefonden. Det er Danmarks statistik der gennemfører den. Der er en før-undersøgelse og
så kommer der en undersøgelse igen i 2021. Medlemmerne af AB6 må meget gerne opfordre
beboere i deres netværk til at besvare spørgeskemaet. De udvalgte beboere (400 stk.) modtager et
brev og skal derefter logge ind i E-Boks. Hvis man undlader at svare, bliver man ringet op, og der er
også tolke til at oversætte.
I Trivselshuset kan beboerne få hjælp til at udfylde spørgeskemaet til vejledningscafe (onsdage kl.
17.00-19.00), eller i infoboden i Trivselshuset tirsdage og torsdage ml. kl. 9.00-12.00.
Information omkring beboerundersøgelsen skal videreformidles i infobladet.
Pkt. 5. Initiativer fra fællesskabernes hus V/Nils
Orientering v. Nils omkring Fællesskabernes Hus. Det er blevet besluttet at man nu kan leje
Fællesskabernes Hus til private arrangementer. Der er lavet noget materiale omkring
Fællesskabernes hus, som opdateres hvert halve år.
Huset er stadig for interessefællesskaber og så starter der en kulturcafe op, der har åbent mandagonsdag fra 17-22. Kulturcafeen er åben for alle over 18 år. Der er også nedsat et kulturråd til
planlægning af kulturelle arrangementer. Der opfordres til at en fra AB6 går med i kulturrådet.
Fællesskabernes hus afhjælper også de foreninger, hvis aktivitetslokaler er lukket pga.
tryghedsrenoveringen. Opfordring til AB6 til at komme i kulturcafeen.

Pkt. 6. Sy værksted
Vedr. mail fra Inger Bro (social vicevært i den boligsociale indsats) omkring sy værkstedet og
symaskinerne som AB6 engang har bevilget. Symaskinerne virker længere og spørgsmålet lyder
derfor på, om de skal gemmes eller smides ud. Det vedtages at maskinerne skal smides ud. Sy
værkstedet fortsætter og Inger Bro hjælper med at organisere og lave retningslinjer samt med
undervisning, så det bliver et fælles tilbud.
Pkt. 7. Orientering fra formanden
Evaluering af sidste møde:
Diskussionen kom ud af kontrol til sidste møde og fremover kan man ikke bruge tid på at diskutere
emner, der ikke er på dagsorden. I tilfælde af lignende situationer vil mødet for eftertiden blive
stoppet og genoptaget en anden dag.
Initiativet for Retfærdig Boligpolitik:
Vedr. en henvendelse fra Enhedslisten omkring at de gerne vil låne Trivselshuset til at formidle
information omkring ghettoplanen. Hvis enhedslisten kan holde sig til at informere beboerne
omkring ghettoplanen, er det en god ide at de kommer, men det må ikke være politisk. Et medlem
af AB6 vil gå i dialog med Enhedslisten omkring dette.
Pkt. 8. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2017
Udvalg til udvikling af anvendelsen af aktivitetslokalerne:
(Leif, Malene, Peter, Ali, Bethina, Østjysk boliger (Allan Søstrøm)) Ingen møder siden sidst, så ingen
ny info.
Eidfest :
(Laila, Heidi, Mohammad, Rasul og Ali)
Det er vigtigt at informere Fødevarebestyrelsen & Skat.
Mohammed har snakket med Morten Kraft, og det er nu afklaret, at man højst må give gavekort
på 700 kr. til enkeltpersoner. Foreninger, der har CVR nummer kan modtage betaling for at stille
folk til rådighed til at udføre et stykke arbejde til Eidfesten. Man kan også lave et arrangement for
de frivillige som belønning.
Datoen for Eidfesten er indtil videre fastsat til d. 16+17 juni. Mohammad begynder snart at handle
ind til hertil.
Pkt. 9 Stående udvalg
Velkomstudvalget:
(Heidi, Bethina)

Der skal laves noget informationsmateriale til nye beboere i Bispehaven, som Lene eller Connie
skal have. Bethina og Heidi kan træffes hvert kvartal.
Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering:
(Heidi og Leif)
I morgen på byggeudvalgsmødet skal der snakkes om hvilke ændringer der kan laves til bygherrer
møderne, som byggeudvalget ikke er med til at beslutte. Og så skal der snakkes om hvornår
gården ml. A4 og A5 skal nedbrydes.
Hasle fællesråd:
(Bethina +?)
Ikke noget nyt til dette punkt
Pkt. 10 Djurs Sommerland
Mohammed har kontaktet Djurs Sommerland, og de tilbyder billetter til samme pris som sidste år.
Forslag om at turen til Djurs Sommerland skal være d. 23. juni. 600 billetter til salg i år. Billetterne
sælges fra Fællesskabernes Hus. Dato for dette kommer senere.
Pkt. 11. Ansøgninger
Ingen ansøgninger denne gang.
12. Stof til Vores Blad
Ikke noget til dette punkt.
13. Eventuelt
Ikke noget til dette punkt.

