
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 17.30 i Trivselshuset 

Mødeleder: Leif 

Deltagere: Leif, Ali, Mohammad, Rasul, Nasrin, Aishe, Sonya 

Afbud: Torben 

Gæster: Nils, Malene, Lene og Kim 

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: Beredskabsplan ang. adgang til lejligheder:  

Ikke noget til dette punkt. 

 

Nyt fra inspektøren: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Sager fra afd. 6 bestyrelse:  



Ikke noget til dette punkt.  
 

Pkt. 4. Orientering fra formanden: 

Ikke noget til dette punkt. 

 

Pkt. 5. Konfliktmægling  

Ny dato: 

Ikke noget til dette punkt. 

 

Pkt. 6. Aktivitetsudvalget: 

Ikke noget til dette punkt.  

 

Pkt. 7. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019: 

Økonomi i afdelingen 

Ikke noget til dette punkt. 

 

Aktivitetslokaleudvalget 

Aktivitetslokaleudvalget deltog under dette punkt. Formålet med mødet var bl.a. at styrke udvalget og få 

bestyrelsen tættere på, samt at tage en drøftelse om hvordan opgaven med aktivitetslokalerne løses bedst.  

 

Fra udvalget side var der forslag om at AB6 afholder et nyt valg, da der nu mangler en repræsentant fra 

afdelingsbestyrelsen, fordi et medlem er stoppet. Der er også fra udvalgets side ønske om at man vælger en 

suppleant, så der altid er to fra AB6 repræsenteret til møderne.  

AB6 laver afstemning om en ny repræsentant til aktivitetslokaleudvalget. Mohammad får flest stemmer og 

træder dermed ind i aktivitetsudvalget.  

Det besluttes, at hvis der er afbud fra en af de to repræsentanter, så kontakter man AB6, som sender en 

suppleant.   

Det er ikke planen på sigt, at det boligsociale skal bruge så mange ressourcer på aktivitetslokaler, som det 

hidtil har været tilfældet.  

Gennemgang af kort over aktivitetslokaler ift. hvilke lokaler der bibeholdes, og hvilke lokaler der nedlægges 

i forbindelse med renoveringen. Der er syv bliver lokaler nedlagt. Tanken om at flere aktiviteter skal dele 

lokaler bliver mere og mere aktuel.      

Kort gennemgang af reglementet for aktivitetslokalerne. Særlig gennemgang af punkt 7, der omhandler at 

lokalerne ikke må anvendes til erhvervsformål.   

Hvis der er overtrædelser ift. reglementet, så er det Østjysk bolig, der fremsender en skrivelse.  

Det er ikke kun den boligsociale indsats der fører kontrol.  

 

Kulturdag: 

Der er styr på alt ift. Kulturfesten. 

 

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: 

Cafe Nærvær søger støtte til at tage på en tur til den gamle by, da deres lokale er midlertidigt nedlagt pga. 

renoveringen. Der ansøges om 650 kr. 

Ansøgningen bliver godkendt. Marianne bedes overføre 650 kr. til Mohammads konto, så han kan udlevere 

pengene til ansøgeren.  

Der er forespørgsel fra nogle beboere, som frivilligt gerne vil samle affald, men de har brug for nogle koste 

og lidt andre redskaber. De frivillige skal sende deres navne til afdelingsbestyrelsen, så arbejdet kan 

organiseres.  

 

Pkt. 10. Stof til vores blad: 

Ikke noget til dette punkt. 

 

Pkt. 11. Eventuelt: 

Beboerhenvendelse:  

Ift. systuen er der en beboer der spørger til om lokalet fortsat kan bruges, men det er desværre stadig uvist, 

hvad der kommer til at ske. Aktivitetslokale udvalget kontakter beboerne så snart der kommer afklaring.  

 

 

 

 

 

 


