Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Tirsdag d. 2. juli 2019 kl. 17.30 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Leif, Ali, Mohammad, Rasul, Nasrin, Aishe, Sonya, 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.

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
Nye punkter til dagsorden:
- Henvendelse fra Nils Thylander vedr. at frivillige gerne vil lave skilte/vejvisere til Bispehaven.
Kommer på under punkt 8 – styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering
- Retningslinjer for hvordan man bruger arealerne foran rækkehusene. (dette punkt blev ikke
gennemgået)
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Pkt. 3. Til og fra driften
Siden sidst:
Beredskabsplan ang. adgang til lejligheder: Torben fik præsenteret vedr. døråbner i går hos Østjyllands
Beredskab. De redskaber som beredskabet allerede har, kan give adgang på få minutter. Der efterspørges
et dokument/bekræftelse på dette, og det forsøger Torben at skaffe.

Nyt fra inspektøren:
Der er mange der parkerer foran affaldscontainerne, og Q-park er igen i området og har fokus på problemet
og også på brandveje.
Der er påbegyndt ferie i driften, og det afvikles over de næste 7 uger. Der er mest ferie i uge 29 og 30.
Sager fra afd. 6 bestyrelse:
Ift. renoveringen, så er der lagt jernplader ud, der lægger ovenpå hinanden, og pladerne larmer meget når
der kører biler over dem. Torben tager det videre til Kristian ift. om man kan gøre noget ved det.
Renoveringsarbejderne fra E&P starter ofte deres arbejde kl. 6 om morgenen. Dette tager Torben også med
til Kristian.
Der bliver ofte tømt containere kl. 5 om natten, og Torben vil efterspørge om det kan blive lidt senere.
Der står en bil midt på vejen ved nr. 45. Den har stået der et par måneder. Torben opfordrer til at man
tager fat i driften i sådanne tilfælde, så de kan kontakte politiet.
Pkt. 4. Orientering fra formanden:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 5. Konfliktmægling
Ny dato:
Konfliktmægleren kan ikke før den første uge af august, hvilket er tre uger før afdelingsmødet, og det
besluttes derfor at afvente til efter afdelingsmødet, når man ved hvordan den nye bestyrelse ser ud.
Pkt. 6. Aktivitetsudvalget:
Turen til Djurs sommerland gik rigtig godt, og alle billetter blev solgt. Der var lidt udfordringer med pladsen
i busserne til hjemturen, da nogle af de beboere, der selv kørte i bil derud lod deres børn blive til at tage
bussen hjem.
Der kommer en sommerfest i midten af august.
Pkt. 7. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019:
Økonomi i afdelingen
Der er budgetmøde d. 13. august. Alle fra AB6 opfordres til at deltage, og man skal selv huske at tilmelde
sig mødet hos Lene Willis inden.
Aktivitetslokaleudvalget
Der er afholdt møder med to foreninger, som deler lokaler. Lige nu er der mangel på lokaler, så flere
aktiviteter skal dele med hinanden. Der er en plan om at sammenlægge alle aktiviteter der er ens, - f.eks.
børneaktiviteter.
Et AB6 medlem spørger til, hvorfor der står et tomt lokale i nr. 83, da der er to aktiviteter, der er
interesseret i lokalet. I udvalget er man ved at finde en løsning på hvad der skal ske med lokalet.

Kulturdag:
Rigtig mange deltog i festen og der var udsolgt af bl.a. is og slush ice om søndagen. Folk var generelt
tilfredse med den nye placering af festen.
Et AB6 medlem spørger til hvor overskuddet fra festen går hen og svaret er at festen løber rundt således at
indtægterne dækker udgifterne inkl. Aflønning af medhjælpere. Hvis der efterfølgende er et overskud fra
festen, går det tilbage til afdelingen.
Vandbassinet blev desværre tømt om natten, så det skulle fyldes to gange. Der var også nogen der smed
affald, efter at der var blevet ryddet op.
Det skønnes at ca. 1000 personer deltog i festen over de tre dage.
Pkt. 8. Stående udvalg:
Velkomstudvalget:
Ikke noget til dette punkt.
Styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering
Der er problemer med græsarealer, som ikke holdes ved nogle af de første blokke der blev færdige. E&P har
ansvaret for at holde arealerne et år frem, så det tager man fat i.
Et AB6 medlem mener, at der er gjort meget ud af, at beboerne skulle inddrages i processen ift.
renoveringen, men føler ikke at der er sket noget af det, som beboerne har ønsket. Her tales primært om
gode legepladser. Leif forsøger at arrangere et møde med Rosita ift. beboerinddragelse i
Tryghedsrenoveringen.
Der er en henvendelse fra Nils Thylander vedr. at frivillige gerne vil lave skilte/vejvisere til Bispehaven. Det
er noget den boligsociale helhedsplan vil stå for. AB6 beslutter at det er det forkerte tidspunkt pga.
renoveringen og de planer der er fremadrettet og dermed spild af ressourcer.
Hasle fællesråd:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 9. Ansøgninger:
Ingen ansøgninger denne gang
Pkt. 10. Stof til vores blad:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 11. Eventuelt:

