
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 17.30 i Trivselshuset 

Mødeleder: Leif 

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

Afbud: Nasrin, 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.         Konfliktmægling 

Pkt. 6.         Aktivitetsudvalget 

Pkt. 7.         Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019   

Pkt. 8.         Stående udvalg 

Pkt. 9.         Ansøgninger  

Pkt. 10        Stof til Vores Blad 

Pkt. 11        Eventuelt 

    

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

Pkt. 3. Til og fra driften 

Siden sidst: 

Torben er blevet bekendt med at Østjyllands Beredskab kan købe et redskab, der kan nedbryde de nye 

ståldøre. Torben følger op og sender en skrivelse til afdelingsbestyrelsen på dette.  

Nyt fra inspektøren: 
Der kommer mange henvendelser omkring handicap p-pladser med ønske om at få ”låst” en p-plads til en 

nummerplade. Østjysk Bolig vil foreslå, at man kan ansøge om at få ”låst” en p-plads til en nummerplade, 

hvis man har fået bevilget en specialindrettet handicapbil. Og ellers bliver der handicap markeret pladser 

på alle p-pladser i området.  



Sager fra afd. 6 bestyrelse: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 4. Orientering fra formanden: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 5. Konfliktmægling: 

Alle har nu talt i telefon med konfliktmægleren. Planen er, at man nu kan afholde et møde i april måned 

omkring konfliktmæglerens observationer gennem telefonsamtalerne. Leif vil foreslå konfliktmægleren at 

mødet bliver tirsdag d. 16/4 kl. 15 og ca. fire timer frem. Mødet afsluttes med spisning.   

 

Pkt. 6. Aktivitetsudvalget: 

Plan for anvendelse af AB’s aktivitetsmidler 2019? 

Drøftelse om hvornår turen til Djurs Sommerland skal være. Der er forslag om lørdag d. 15. juni. 

Mohammad undersøger mht. priser.  

Der er også planer om: 

• At arrangere en tur til Lalandia.  

• En filmaften for børn med grill for de voksne.  

• at afholde en sommerfest i august måned.  

Der er afsat 15000 kr. til aktiviteter i december måned.  

Der er også blevet snakket om at de 15000 kr. til pensionistjulefrokosten skal indsættes i budgettet til 

budgetmødet, da det er en fast aktivitet.  

Der er forslag om at få hævet beløbet for aktivitetsmidler til 250000 kr. i budgettet.  

 

Pkt. 7. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019 

Økonomi i afdelingen: 

Man er ved at få styr på hvilke systemer man kan anvende til at holde planer for budgetter.  

 

Aktivitetslokaleudvalget: 

AB6 ønsker at få en opdatering fra Nils omkring, om der er kommet tilbagemeldinger fra de foreninger, der 

ikke var tilstede i deres aktivitetstid under sidste besøg. AB6 ønsker også mere kendskab til hvor ofte man 

holder møder i aktivitetslokaleudvalget, og hvordan man arbejder i udvalget.  

Der er en drøftelse omkring om AB6 har nok at skulle have sagt i aktivitetslokaleudvalget.  

AB6 ønsker at få flere informationer fra de personer fra AB6, som sidder i aktivitetsudvalget omkring hvilke 

beslutninger der er taget, på hvert AB6 møde.  

Kulturdag:  

Renoveringen er gået i gang, der hvor man plejer at afholde kulturfesten, så man skal finde et andet sted. 

Det er man i gang med at finde ud af. Der er forlag om at udsætte Kulturfesten med ca. to måneder, så man 

kan afholde kulturfesten, der hvor man plejer.  

 



Der er forslag om at spørge det boligsociale og Fritidsklubben Ellekær om de vil samarbejde omkring 

kulturfest og sommerfest. Leif inviterer Malene og Jakob med til næste møde til drøftelse om dette.  

 

Pkt. 8. Stående udvalg 

Velkomstudvalget 

Ikke noget til dette punkt 

 

Styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering 

Ikke noget til dette punkt 

 

Hasle Fællesråd 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 9. Ansøgninger: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 10. Stof til Vores Blad: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 11. Eventuelt: 

Der er problemer med parkering på Bispehavevej. Leif vil undersøge om der pt. Er p-vagter der udsteder 

bøder.  

 

Julegaver til afdelingsbestyrelsen?  

 

 

 

 

 

 

 


