Afdelingsbestyrelsesmøde
10. april 2019

Dagsorden.
Deltagere: Benjamin, Karoline, Trine og Theresa.

Siden sidst
• Gratis cocktailkursus den 15. marts kl. 20.00-22.00.
• Kæmpe succes pga. god opbakning fra beboerne! Der blev givet udtryk for, at der var et
højt ønske om et lignende arrangement, selvom det betød deltagerbetaling.
• Markvandring den 1. april.
• Ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage. Bestyrelsen følger op på tidligere
aftaler med Driftscenteret mht. bl.a. flisebelægning ved Ryhavevej.
• Påskearrangement den 3. april kl. 17-21.
• Arrangementet blev aflyst på grund af for få antal tilmeldte deltagere. Bestyrelsen opretter
en meningsmåling på Facebook for at finde ud af, hvad beboerne kunne ønske sig af
arrangementer i fremtiden.
Kommende arrangementer.
• Sommerfest den 31. august kl. 18.00.
• Bestyrelsen inviterer til sommerfest! Kom og vær med til at skyde semesteret i gang.
• Vi tænder grillen kl. 17.30 og serverer øl/vin/sodavand samt tilbehør (flütes, kartoffelsalat
etc.). Medbring selv det der skal grilles.

Mødespecifikke punkter.
• Kulturkælderen på Bispehavevej.
• Kulturkælderen er et åbent tilbud for alle over 18 år, hver torsdag. De har fokus på
fællesskaber og kulturelt indhold, hvor der til en start vil være noget fælles madlavning,
dokumentarfilm/debat og et åbent træværksted. De er derudover i gang med at organisere
en eventgruppe, der skal stå for diverse events som supplement til den faste åbningstid –
fx små koncerter, standup, foredrag osv.
• Der vil altid være både medarbejdere fra Den Boligsociale Helhedsplan i Bispehaven og
frivillige tilstede når der er åbent i Kulturkælderen.
• Stedet er et samarbejde mellem Den Boligsociale Helhedsplan, Lokalpoliti Aarhus Vest,
Østjyllands Politi, Aarhus Kommune, lokale ildsjæle og beboere i området.
• Ekstraordinær generalforsamling den 8. maj kl. 19-21.
• Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at stemme om et
internettilbud, der skal forlænge vores allerede eksisterende aftale Fibia, dog med nye
vilkår og priser. Der vil komme en særskilt indkaldelse i din postkasse.
• Bestyrelsen serverer drikkevarer samt snacks til mødet.
• Bestyrelsen vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage!

• Leje af lokalet for afdeling 26.
• Pr. dags dato har bestyrelsen indgået en aftale med afdeling 26 om leje af fælleslokalet.
Det betyder, at beboerne i afdeling 26 kan leje vores fælleslokale på samme vilkår som
beboerne i vores afdeling. Det kommer ikke til at betyde ændringer i lejen for beboerne i
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vores afdeling, dog kan der være større efterspørgsel på leje af lokalet, hvorfor vi
opfordrer beborerne til at rette henvendelse i god tid til udlejer på mail:
ryhavevej14@gmail.com.
• Såfremt flere beboere har ønsket at leje lokalet i samme tidsrum vil det være den beboer,
uanset afdeling, som har skrevet først, der får tilbudt at leje lokalet.

Eventuelt.
• Cyklerne fra cykeloprydningen er endnu ikke fjernet. Bestyrelsen følger op på det med
Driftscenteret.
Næste møde.
• Næste møde holdes hos Karoline og Benjamin d. 15. maj kl. 19.00.

