
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 17.30 i Trivselshuset 

Mødeleder: Leif 

Deltagere: Rasul, Laila, Nasrin, Ali, Mohammad, Leif 

Afbud: Bethina 

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.         Aktivitetsudvalget 

Pkt. 7.         Pavillonen – et åbent mødested i Bispehaven       

Pkt. 8.         Afslutning af regnskab for brugte aktivitetsmidler 2018 

Pkt. 9.         Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 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 

Godkendt 

 

Pkt. 3. Til og fra driften 

Siden sidst: 

Pladerne på rampen: er blevet ordnet.  

Beredskabsplan ang. adgang til lejligheder efter de nye døre er blevet monteret: Kristian vil forsøge at tage 

kontakt til Falck og brandvæsenet for at høre, hvad de vil anbefale, at man kan gøre.  

Ift. de nye døre, så bliver der lavet en mangelgennemgang af samtlige døre. Østjysk Bolig kontakter alle 

beboere vedr. dette. Hvis man har et akut problem med de nye døre, skal man kontakte driften.  



Nyt fra inspektøren: 
Der er sket lidt ændringer i bemandingen i Bispehaven. Den ene af de to nye serviceteknikkere er startet. 
Der er også ansat en ny sekretær til driftscenteret.  
 

Vedr. tryghedsrenoveringen, så er man i gang med at flytte det store skur ved Rymarken, som TDC-ejer. Der 

er også blevet flyttet en masse jord fra Rymarken og op i gårdrummet. Etape to går man i gang med i marts 

måned. Der er dog stadig tvivl om, hvor man starter henne. Kristian har opfordret til, at man gør hvad man 

kan for at undgå de samme parkeringsproblemer som sidst.  

Der er fremvisning af lokalplanen d. 20. februar i Trivselshuset. 

Udviklingsplanen skal være færdig til sommer, og først derefter ved man hvilke blokke der skal rives ned.    

Sager fra afd. 6 bestyrelse: 

Ved storskraldsstationen er der meget rodet. Kristian tjekker op på dette.  
Der kommer nye storskralds stationer i forbindelse med renoveringen.  
 

Pkt. 4. Orientering fra formanden: 

Vedr. konfliktløseren, så vil vedkommende ringe til alle medlemmer, inden han kommer forbi.  

 

Pkt. 5. Hvordan kan AB medvirke ved tilbud for de unge? 

Ikke noget nyt til dette punkt 

 

Pkt. 6. Aktivitetsudvalget: 

Der er ikke blevet afholdt møde endnu. Nasrin indkalder til et møde.  

 

Pkt. 7. Pavillonen – et åbent mødested i Bispehaven: 

Ali afventer nyt fra Malene, der har taget kontakt til Østjysk Bolig. 

 

Pkt. 8. Afslutning af regnskab for brugte aktivitetsmidler 2018: 

Manglende kvitteringer blev bragt i orden inden mødets afslutning.   

En forening har midler til overs fra en bevilling i 2018, som de ønsker at bruge i starten af 2019. 

Mohammed har undersøgt med Østjysk Bolig, der har svaret, at det resterende beløb skal afleveres 

sammen med kvitteringerne for 2018.  

 

Pkt. 9. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019 

Økonomi i afdelingen: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Aktivitetslokaleudvalget: 

Udvalget har været på tur rundt til de aktiviteter, der havde aktivitetstid. Der var ingen aktiviteter der holdt 

åbent på det pågældende tidspunkt. Der er rettet henvendelse til de aktiviteter, det omhandler. Udvalget 

er også ved at undersøge, om der er nogle aktiviteter, der bliver brugt af folk, der ikke bor i Bispehaven.  

 



 

Kulturdag:  

Nasrin er ved at finde en dato til et nyt møde.  

  

Pkt. 10. Stående udvalg 

Velkomstudvalget 

Ikke noget nyt 

 

Styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering 

Der er byggeudvalgsmøde onsdag, og her vil Leif drøfte gangarealerne når det sner. Leif vil desuden drøfte 

opgangshaverne, da han er blevet kontaktet af en del beboere, der er utilfredse med det der er kommet ud 

af de workshops der har været, hvor der var en del ønsker, som beboerne ikke mener er blevet 

imødekommet. Der mangler også stadig håndtag på indersiderne på dørene i A7. De nye træer der er 

blevet plantet, bliver knækket ved A7. Der er også problemer med affald.  

Hasle Fællesråd 

Nasrin har stadig ikke hørt fra Hasle Fællesråd 

 

Pkt. 11. Ansøgninger: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 12. Stof til Vores Blad: 

Maria undersøger om der er beboerblade i Trivselshuset.  

Mohammad ønsker at AB6 får en artikel i ”Vores Blad” i hver udgave. Rasul Og Mohammad arbejder videre 

med den ide.  

 

Pkt. 13. Eventuelt: 

Ikke noget til dette punkt. 

 

 

 

 


