Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 17.30 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Leif, Heidi, Laila, Bethina, Mohammad, Ali, Allan Overgaard, Rasul
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.

Afdelingsmøde d. 24. september 2018

Pkt. 6.

Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet i 2018

Pkt. 7.

Stående udvalg

Pkt. 8.

Ansøgninger

Pkt. 9.

Stof til vores blad

Pkt. 10

Eventuelt

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Pkt. 3. Til og fra driften
Siden sidst:
Ift. affaldsproblematikken er der stadig en stor udfordring. Der er alt for langt til affaldsstationerne. Der
bliver brugt meget tid på at indsamle affald.
Nyt fra inspektøren:
Allan O. undersøger pris på vinduespolering i Trivselshuset og Fællesskabernes Hus.
Der er problemer med parkering. Der var 35 beboere der fik bøder i morges. Kristian er i dialog med Aarhus
kommune omkring dette.
Allan O. kigger også på om containeren, der står på Hasle centervej kan flyttes, da den er uhensigtsmæssigt
placeret ift. trafikken.

Der bliver efterspurgt at E & P allerede nu begynder at overveje hvordan området kan sikres mod glatte
arealer når det bliver vinter.
Sager fra afd. 6 bestyrelse:
Renovering af stigestrenge (vand)
Der er uoverensstemmelse omkring tidsrammen for stigestrengsprojektet. Der er brug for en bedre plan
over hvad der sker på hvilke dage, så beboerne eksempelvis ved hvilken dag der bliver tændt for vandet
igen. Mange ældre kan ikke benytte toiletvognene. Pt. kan AB6 ikke besvare henvendelser fra beboere, som
ønsker svar på, hvor lang tid de forskellige ting i processen tager. Der manglede eksempelvis også
informationer omkring håndvaskene, som nogle beboere selv skal betale for, hvis der var en revne i da den
blev taget ned og derfor ikke kan monteres igen. Der har også været problemer med nøgler. Allan O.
arbejder på at få lavet en procesplan. Toiletvognene bliver heller ikke gjort rene ofte nok. Allan O. tjekker
op på dette med firmaet der står bag stigestrengsrenoveringen.
Pkt. 4. Orientering fra formanden
Information om hvad en afdelingsbestyrelse er
Onsdag d. 5. september er der et oplæg om, hvad det vil sige at sidde i afdelingsbestyrelsen. Oplægget
holdes af udviklingschefen fra Østjysk Bolig og formanden for AB6 og det foregår i Trivselshuset kl. 17.00.
Opfordring til at AB6 medlemmerne også møder op.
Pkt. 5. Afdelingsmøde d. 24. september 2018
Hvad er afdelingsbestyrelsen 5. september
Dette er nævnt under pkt. 4.
Valg til afdelingsbestyrelsen
På valg er: Rasul, Mohammad, Leif og Heidi. Heidi genopstiller ikke.
Mødets afvikling:
Heidi undersøger omkring mikrofoner. Man regner med at der kommer ca. 150 mennesker. Leif kontakter
Trivselshuset ang. forplejning. AB6 medlemmerne møder kl. 17.00. Pause kan afholdes omkring kl. 20.00, Mohammad undersøger det præcise tidspunkt nærmere. På indbydelsen skal der stå, at personer under 18
år ikke kan komme ind.
Pkt. 6. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2018
Økonomi i afdelingen:
Ikke noget til dette punkt
Aktivitetslokaleudvalget:
Der er møde på torsdag d. 6. september i udvalget og Leif deltager.
Kulturdag – evaluering af årets fest:
Regnskabet fra kulturfesten blev gennemgået til sidste møde og er afleveret til Østjysk Bolig sammen med
alle bilag.

Pkt. 7. Stående udvalg
Velkomstudvalget:
Bethina laver en liste over relevante informationer, der skal indsamles til nye beboere og sender rundt til
AB6. Heidi fortsætter i velkomstudvalget selvom hun stopper i AB6.
Styregruppe Helhedsplan 2018/Tryghedsrenovering:
Der kommer en ny hjemmeside fra Tryghedsrenoveringen
Hasle fællesråd:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 8. Ansøgninger
Der er kommet en ansøgning fra en beboer, der gerne vil etablere en spejderklub for børn i Bispehaven.
Der ansøges om 3000 kr. til at købe frugt til aktiviteter til børnene. Aldersgruppen er 7-14 år.
Beløbet bevilges, men beboeren inviteres til næste møde i AB6, så vedkommende kan fortælle lidt mere
om planen for spejderklubben.
Marianne Agerskov bedes overføre beløbet til Mohammed, så han kan aflevere pengene til beboeren.
Pkt. 9. Stof til Vores Blad:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 10. Eventuelt
Ikke noget til dette punkt.

