
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 17.30 i Trivselshuset 

Mødeleder: Leif 

Deltagere: Leif, Heidi, Bethina, Laila, Rasul, Mohammad, Ali, Allan O.  

Afbud: 

Referent: Maria 

Dagsorden:  

Pkt. 1.         Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 2.         Godkendelse af referat fra sidste møde 

Pkt. 3.         Til og fra driften 

 Pkt. 4.        Orientering fra formanden 

Pkt. 5.         Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2018 

Pkt. 6.         Stående udvalg 

Pkt. 7.         Ansøgninger 

Pkt. 8.         Stof til Vores Blad 

Pkt. 9.         Eventuelt 

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

Pkt. 3. Til og fra driften 

Siden sidst: 

Affald – Tryghedsrenoveringen: Det er gået godt en periode, men problemet eskalerede op til weekenden, 

hvor der flød med affald i hele området. Der skal evt. stilles flere containerne op for enderne af blokkene, 

da beboerne nu skal gå alt for langt for at komme af med deres affald. Der er desværre set rotter ved A7. 

Nyt fra inspektøren: 

Der er tjekket op på låsene på komfurerne, og det er ikke lavet optimalt endnu. Der laves nu yderligere tjek 

og vores håndværkerafdeling sender regningen for arbejdet til leverandøren. 

Der er ansat en ny medarbejder, som starter på mandag som ejendomsserviceteknikker. Lærlingen skal på 

skole efter sommerferien. Ryan er stoppet og Søren har overtaget hans stilling.  

 



Sager fra afd. 6 bestyrelse: 

Et AB6 medlem spørger til, om beboerne kan lave bilvask under renoveringen ved 171. Der er lidt 

problemer med kloakeringen ift. At lave en godkendt vaskeplads med olieudskiller. Allan O. undersøger 

hvad det vil koste at etablere en vaskeplads. Der er også problemer med, at nogle af bilerne bliver ridset 

pga. at scootere kører gennem ved træerne ved de parkerede biler, hvor der ikke er plads. Allan O. 

undersøger om der evt. kan sættes et hegn op.  

 

Pkt. 4. Orientering fra formanden 

Opfordring til at deltage i følgegruppemøde d. 14. juni kl. 9.30-12.30 i den boligsociale helhedsplan. Et AB6 

medlem melder sig til at deltage. Afbud fra et andet AB6 medlem, der ellers havde forhåndstilmeldt sig. 

 

Pkt. 5. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2018 

Økonomi i afdelingen: 

Efter sommerferien går man i gang med at udvikle på PPV’erne.  

 

Udvalg til udvikling af anvendelsen af aktivitetslokalerne: 

Informationsmøde 13. juni (materiale) 

Udnævnelse af to personer til Aktivitetslokaleudvalget 

Behandling af ansøgninger d. 22. juni – hele dagen 

 

Der er indkaldt til informationsmøde d. 13. juni i Trivselshuset. Udfordringen lige nu er, at mange lokaler i 

de høje blokke forsvinder ifm. Renoveringen. Ansøgningsskemaet er tidligere blevet godkendt, men der er 

en drøftelse om hvorvidt, materialet til ansøgningsskemaet er for kompliceret at forstå.  

Der er fire der gerne vil gerne være med i aktivitetslokaleudvalget. Der stemmes herom, og Rasul og 

Bethina får flest stemme og kommer dermed i udvalget sammen med to fra administrationen i Østjysk 

Bolig, samt to fra den boligsociale helhedsplan.  

 

Kulturdag: 

Modtaget godkendelse fra politiet. 

Der var en meget lang og kaotisk diskussion under dette punkt omkring Eidfesten, priser og indkøb hertil 

samt priserne til billetterne til Djurs sommerland. Ingen konklusion på noget. 

 

Pkt. 6. Stående udvalg  

Velkomstudvalget:  

Dette punkt udgik pga. mangel på tid. 

Styregruppe Helhedsplan 2018/Tryghedsrenovering: 

Dette punkt udgik pga. mangel på tid. 

 

Hasle fællesråd: 

Dette punkt udgik pga. mangel på tid. 

 



Pkt. 7. Ansøgninger: 

Ansøgning fra 50+ om 10000 kr. til en fest, som skal afholdes i Trivselshuset. Festens primære målgruppe er 

ældre beboere i Bispehaven. Festen afholdes bl.a. med henblik på at få flere medlemmer til 50+ gruppen. 

Tilskuddet bliver bevilget og Mohammad skal have overført beløbet til AB6 kontoen, så han kan hæve 

pengene til 50+ gruppen.  

 

Afghansk kulturforening søger 20000 kr. til forskellige aktiviteter, herunder bl.a. fællesspisning med musik. 

AB6 beder om at få mere uddybet beskrivelse af budgettet, brugerbetaling samt datoer for 

arrangementerne. 

Ansøgning vedr. tilskud til en tur til Lalandia for børn og unge i Bispehaven. Datoen er ca. 18 august og 

tilskuddet skal bl.a. gå til at dække leje af hytter. Der ansøges om 20000 kr. Tilskuddet bevilges og 

Mohammad skal have overført pengene til AB6 kontoen, så han kan hæve pengene til arrangementet.  

 

Pkt. 8. stof til Vores Blad: 

Dette punkt udgik pga. mangel på tid. 

 

Pkt. 9. Eventuelt: 

Dette punkt udgik pga. mangel på tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 


