Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 17.30 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Rasul, Bethina, Laila, Nasrin, Ali, Mohammad, Leif
Afbud: Allan Overgaard
BL-konsulent: Eva Seyffert
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.

Hvordan kan AB medvirke ved tilbud for de unge?

Pkt. 6.

AB’s økonomi

Pkt. 7.

Hvordan vil vi anvende AB’s aktivitetsmidler i 2019

Pkt. 8.

Pavillonen – et åbent mødested i Bispehaven

Pkt. 9.

Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet i 2019

Pkt. 10

Stående udvalg

Pkt. 11

Ansøgninger

Pkt. 12

Stof til vores blad

Pkt. 13

Eventuelt

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Der er kommentar til punkt 4 og Maria retter i referatet.
Pkt. 3. Til og fra driften
Siden sidst:
Allan Overgaard var fraværende, så ikke noget til dette punkt.
Nyt fra inspektøren:
Allan Overgaard var fraværende, så ikke noget til dette punkt.

Sager fra afd. 6 bestyrelse:
Der er meget kalk i rørene, ved afmontering af toiletter når vandrørene skal skiftes i forbindelse med
stigestrengsrenoveringen. Der er ønske om at håndværkerne skal fjerne kalken, hvis muligt, når de alligevel
har afmonteret toilettet.
Pkt. 4. Orientering fra formanden:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 5. Hvordan kan AB medvirke ved tilbud for de unge?
Der er et ønske om at Nils Thylander fra helhedsplanen kommer på næste møde, og fortæller lidt mere om
status på hvad der er i gang ift. de unge og Kulturkælderen.
Pkt. 6. AB’s økonomi:
Der er opstået et problem med økonomien i år. Dette er sket, da man ikke har indregnet el i forbindelse
med kulturfesten ind i budgettet for kulturfesten. Derfor blev omkostningerne højere, end det man havde
budgetteret med.
AB6 medlemmerne opfordres endnu en gang til at møde op til budgetmødet, hvor man har mulighed for at
få indflydelse på budgettet.
Pkt. 7. Hvordan vil vi anvende AB’s aktivitetsmidler i 2019:
Der er afsat samme beløb til aktivitetsmidler i 2019, som der var afsat i 2018.
Der er stadig afsat 100.000 kr. til EID festen.
Drøftelse af modeller for hvordan AB6’s aktivitetsmidler skal anvendes fremover:
Det ene forslag går på, at der fortsat gives penge til faste aktiviteter (f.eks. pensionistjulefrokost, udflugt til
Djurs sommerland m.m.), og derudover laves der et aktivitetsudvalg, hvor de der sidder i udvalget, er
ansvarlige for at planlægge og afholde aktiviteter for beboerne. Beboerne kan stadig komme med forslag til
aktiviteter. Dermed bliver pengene i AB6 og administreres ligeledes af AB6.
Et AB6 medlem bemærker, at den løsning kræver en hel del mere arbejdsindsats fra alle AB6 medlemmer.
Et andet forslag går på mere kontrol, så man sikrer, at de aktiviteter der søges penge til, også bliver afholdt
i henhold til aktivitetens ansøgning.
Der er yderligere et forslag om at der kommer indslag i beboerbladet om de aktiviteter, som der er givet
støtte til.
Konklusion: AB6 medlemmerne ønsker betænkningstid ift. til de to forslag indtil næste møde plus
eventuelle andre forslag.
Pkt. 8. Pavillonen – et åbent mødested i Bispehaven:
Forslaget er sendt ud til alle AB6 medlemmer.
AB6 bakker op om forslaget, men der skal laves aftaler om en hel masse ting inden projektet kan komme
videre. Bl.a. hvornår der er åbent/lukket, hvilket støjniveau kan tolereres, godkendelse af arealet til
pavillonen osv.
Pkt. 9. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019:
Økonomi i afdelingen
Er drøftet under punkt 6

Aktivitetslokaleudvalget
Der er kommet en ansøgning til aktivitetslokale fra ”Mødestedet”. Tanken er at der skal skabes et synligt og
åbent tilbud i Bispehaven, hvor beboere kan møde medarbejdere i Østjysk Bolig, men også snakke med
hinanden, og hvor man bl.a. kan få status på udviklingsplanen. Der planlægges en fast åbningstid en dag om
ugen.
AB6 udtrykker at de mangler information omkring hvad tanken præcist er med ovenstående, samt en
forklaring på hvorfor sekretariatet i Tryghedskontoret ikke kan løse den opgave. Og der er uforståenhed
omkring hvorfor det skal etableres i december.
AB6 ønsker at ansøgerne deltager i mødet i januar, for yderligere afklaring.
Kulturdag:
Der er møde på mandag d. 10. december kl. 17.00. Nasrin vender tilbage med hvor mødet afholdes. Forslag
til dagsorden sendes til Nasrin.
Pkt. 10. Stående udvalg:
Velkomstudvalget:
Holder pause i december måned.
Styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering
Ikke noget til dette punkt.
Hasle fællesråd:
Nasrin har desværre ikke hørt noget fra Hasle Fællesråd.
Pkt. 11. Ansøgninger:
Der er ansøgning fra en forening til to aktiviteter i januar på 15000 kr.
Pga. en fejl i AB6’s regnskab bevilges pengene, da ansøgningen blev sendt allerede i september 2018, og på
daværende tidspunkt var man ikke klar over, at midlerne var opbrugte.
Pkt. 12. Stof til vores blad:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 13. Eventuelt:
Ikke noget til dette punkt.

