Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Mandag d. 9. juli 2018 kl. 17.30 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Leif, Heidi, Laila, Rasul, Mohammad, Ali
Afbud: Allan Overgaard, Bethina
Gæst: Allan Søstrøm
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.

Samarbejde i afdelingsbestyrelsen

Pkt. 6.

Ghettoplanen: Hvor er vi i processen og hvad ved vi?

Pkt. 7.

Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet i 2018

Pkt. 8.

Stående udvalg

Pkt. 9.

Ansøgninger

Pkt. 10

Stof til vores blad

Pkt. 11

Eventuelt

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Pkt. 3. Til og fra driften
Siden sidst:
Allan Overgaard var fraværende, så intet nyt til dette punkt.
Nyt fra inspektøren:
Allan Overgaard var fraværende, så intet nyt til dette punkt.

Sager fra afd. 6 bestyrelse:
Vedr. storskrald ved Bispehavevej, så skal der gøres noget ved det, da det er helt uacceptabelt, som det ser
ud pt. Der er forslag om at lave en løsning hvor man låser op ind til containere, så det kun er beboerne, der
kan komme ind med en nøgle de får udleveret. Dette kan drøftes når Allan O. er tilbage. Der er også forslag
om at finde et nyt sted til storskrald.
En af indsatserne i den boligsociale helhedsplan arbejder på at lave en Re-use genbrugsstation i
Bispehaven. Det er stadig under udvikling.
Til Allan O.: Der er blevet fældet nogle træer på Hasle centervej og da affaldet derfra ikke bliver fjernet, er
er fare for at nogen sætter ild til det. Det skal gerne fjernes hurtigst muligt.
Pkt. 4. Orientering fra formanden
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 5. Samarbejde i afdelingsbestyrelsen
Der var konflikter foran beboere til Kulturfesten blandt AB6 medlemmer. Dette er uacceptabelt. Der er
desværre en generel uacceptabel opførsel til AB6 møder, som skal ændre sig i fremtiden. Man skal huske at
man sidder i afdelingsbestyrelsen for beboernes skyld og ikke for sin egen skyld.
For eftertiden stoppes møderne omgående, hvis der opstår lignende konflikter og diskussioner til AB6
møder.
Pkt. 6. Ghettoplanen: Hvor er vi i processen og hvad ved vi?
Østjysk Bolig skal indsende en ny udviklingsplan inden sommerferien næste år. I bispehaven skal der fjernes
318 boliger. Nogle blokke skal rages ned og andre skal sælges. Østjysk bolig har spurgt kommunen til
økonomien og genhusningen i beslutningen. Dette er stadig uvist. Østjysk Bolig forsøger i første omgang at
går udenom tryghedsrenoveringen indtil man ved mere om hvilke blokke det drejer sig om. Østjysk bolig vil
gerne inddrage alle beboere, og planlægger derfor at afholde opgangsmøder og andre aktiviteter for at
formidle informationer til beboerne. Der etableres et sekretariat i 219 til samme formål.
Pkt. 7. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2018
Økonomi i afdelingen:
Der bliver fremlagt et regnskab fra organisationsbestyrelsen ift. PPV’erne og man kan derfor snart kigge
mere på dette i AB6.
Aktivitetslokaleudvalget:
Der var 19 ansøgninger i alt og alle er godkendt til at låne lokaler. Der er endnu ikke uddelt lokaler. Der er
møde igen i august i udvalget, hvor det er planen at lokalerne fordeles. Der er 9 lokaler, som kan deles.
Systuen, det elektroniske værksted og Forældrehuset kan ikke dele deres lokaler. Indtil lokalerne bliver
fordelt kan aktiviteterne/foreningerne stadig låne Fællesskabernes hus.
Kulturdag – evaluering af årets fest:
Gennemgang af regnskabet fra kulturfesten.
Næste år skal kassen tælles op inden den tømmes for kontanter. Det skal man huske at aftale inden festen,
så alle er med på hvad der skal foregå.

Pkt. 8. Stående udvalg
Velkomstudvalget:
Planlægger at lave informationsmøde for nye beboere i Bispehaven den første onsdag hver måned til
beboeraften i Trivselshuset af en times varighed. Her kan man også formidle alle de øvrige tilbud der er i
Bispehaven evt. sammen med den boligsociale indsats.
Styregruppe Helhedsplan 2018/Tryghedsrenovering:
Ikke noget til dette punkt.
Hasle fællesråd:
Ikke noget nyt til dette punkt.
Pkt. 9. Ansøgninger:
Afghansk kulturforening har sendt en revideret ansøgning. Der bliver stillet uddybende spørgsmål vedr.
ansøgningen. Midlerne skal bruges til to fester i august, som skal afholdes i Fællesskabernes hus for ca. 100
personer pr. fest. Der ansøges om 10.000 kr. pr. fest, - dvs. i alt 20.000 kr.
Det bevilges 20000 kr. som der skal aflevere regnskab på.
Bogholderiet i Østjysk Bolig bedes overføre 20000 kr. til AB6 konto, som Mohammad kan hæve og give til
Afghansk Kulturforening.
Pkt. 10. stof til Vores Blad:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 11. Eventuelt:
Punkt til næste møde: snak om hvordan man bruger midlerne i afdelingsbestyrelsen.

