
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

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

Mødeleder: Leif 

Deltagere: Rasul, Laila, Nasrin, Ali, Mohammad, Leif, Bethina, Kristian, Torben 

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.         Hvordan kan AB medvirke ved tilbud for de unge? 

Pkt. 6.         Aktivitetsudvalget 

Pkt. 7.         Pavillonen – et åbent mødested i Bispehaven       

Pkt. 8.         Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019 

Pkt. 9.         Stående udvalg 

Pkt. 10        Ansøgninger 

Pkt. 11        Stof til Vores Blad 

Pkt. 12        Eventuelt 

        

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

Pkt. 3. Til og fra driften 

Siden sidst: 

Beredskabsplan ang. adgang til lejligheder? 
Torben er i kontakt med leverandøren af ståldørene, der har henvist til et andet firma, der måske kan 

hjælpe. Der bliver arbejdet videre med det. 

Nyt fra inspektøren: 
Torben er lige startet, og er i gang med at få lavet ugeplaner og en årsplan sammen med det nye team i 

Bispehaven. 



Der skal laves nye kontrakter med bl.a. vinduespoleringsfirmaet, idet mange ting ændrer sig i forbindelse 

med tryghedsrenoveringen. Dette gælder også ift. de grønne områder.  

Sager fra afd. 6 bestyrelse: 

Infoskrivelser til beboerne ved større arbejde (vand, døre)  

Et AB6 medlem er blevet kontaktet af flere beboere, der føler, at de mangler information omkring 

tidsrammer og forløb ift. de projekter, der er i gang i området. Kristian gør opmærksom på, at det er meget 

få beboere, som han har hørt fra vedr. dette problem. Beboerne kan altid henvende sig i infocentret hvis de 

har spørgsmål til, hvad der skal foregå.  

 

Pkt. 4. Orientering fra formanden: 

AB6 medlemmerne vil inden næste møde telefonisk blive kontaktet af konfliktløseren ift. oplevelse af 

situationen, hvilke ønsker man har til bestyrelsesarbejdet m.m.  

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

Drøftelse om hvorvidt der mangler en indsats for de unge pt. Det gør der ikke umiddelbart er man enige 

om, men dette kan altid tages op igen, hvis situationen ændrer sig.  

Pkt. 6. Aktivitetsudvalget: 

Plan for anvendelse af AB’s aktivitetsmidler 2019? 

Der har været afholdt et møde med flere drøftelser, og der kommer et nyt møde snarest, hvor der vil blive 

taget flere beslutninger.  

 

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

Når finansieringen er på plads, vil Kristian sammen med landskabsarkitekten kigge på en hensigtsmæssig 

placering af pavillonen. 

 

Pkt. 8. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019 

Økonomi i afdelingen: 

Ikke noget nyt til dette punkt. 

 

Aktivitetslokaleudvalget: 

AB6 ønsker en opdatering fra Nils vedr. de aktiviteter der ikke var at træffe i deres aktivitetstid, da udvalget 

var rundtur, - om de har fået en henvendelse og hvad de er vendt tilbage med.  

 

Kulturdag:  

Der er lidt udfordringer ift. den fysiske placering af kulturdagen pga. tryghedsrenoveringen. Nasrin inviterer 

Rosita med til næste udvalgsmøde.    

 

Pkt. 9. Stående udvalg 

Velkomstudvalget 

Bethina arbejder videre med at få indsamlet og udarbejdet materiale, der kan udleveres til tilflyttere 

omkring de tilbud der er i og omkring Bispehaven.  

 

 



Styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering 

Det sidste arbejde omkring A7 er ved at være færdigt. Gårdrummet ml. A5 og A4 samt den grønne kile 

forventes at være klar i uge 20. Etape 2 er gået i gang i de lave blokke ved C1 og C2. Der laves en 

byggepladsvej ml. blokkene, og der etableres p-pladser ved C1 og C2. Hele området ved de lave blokke 

forventes færdigt i uge 18 i 2020. Ift. det nye fælles hus, så er man ved at kigge på de forskellige høringssvar 

og derefter går byggesags behandlingen i gang.  

Et AB6 medlem spørger til udlejningslokalerne i blokkene, og om hvorvidt man får nøgle til en opgang, man 

ikke selv bor i, hvis man har lejet et lokale. Kristian svarer, at det gør man. 

Et AB6 medlem spørger til hvor længe aktivitetslokalerne er brugbare og om de eksisterer efter 

Tryghedsrenoveringen. Svaret er, at man kan henvende sig til aktivitetslokaleudvalget for at få mere info.   

Kristian spørger til om den årlige markvandring er nødvendig i år pga. renoveringen. AB6 medlemmerne 

skal overveje, om der er nogle ting man skal have med ift. renovering og det nye budget.  

Der er møde i kulturkælderen i morgen aften kl. 17-19 og AB6 opfordres til at deltage i mødet.  

 

Hasle Fællesråd 

Nasrin har stadig ikke hørt fra Hasle Fællesråd 

 

Pkt. 10. Ansøgninger: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 11. Stof til Vores Blad: 

Ikke noget til dette punkt 

 

Pkt. 12. Eventuelt: 

Punkt til næste møde: er der noget man skal tage med ift. markvandring. 

 

 

 

 

 


