Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 17.30 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Leif, Ali, Mohammad, Rasul, Laila, Torben
Afbud: Bethina, Nasrin
Gæster: Nils
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.

Næstformand

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
Torben havde en enkelt kommentar, som Maria retter i referatet fra sidst. Ellers godkendt.
Pkt. 3. Til og fra driften
Siden sidst: Beredskabsplan ang. adgang til lejligheder:
To hold brandmænd har været ude for at kigge på dørene. De fik både kigget på de døre der stod klar til
montering nedenfor opgangen og også på de døre, der allerede er monteret. Der var mange
løsningsforslag, som der nu bliver kigget på.

Nyt fra inspektøren:
Ikke noget til dette punkt.
Sager fra afd. 6 bestyrelse: Selskabslokale og gæsteværelser:
På nuværende tidspunkt er der ikke noget selskabslokale i Bispehaven, men der er ved at blive bygget et
mindre selskabslokale i enden af blok A6 i forbindelse med renoveringen. Der bliver plads til ca. 50
personer i lokalet.
Ift. Eid fest: Der er forespørgsel på at få afspærret parkeringspladsen ml. 111-115 i forbindelse med Eid
festen ligesom de tidligere år. Torben tager forespørgslen med videre.
Der er forespørgsel på at fælde træerne i området ml. 111-115. Torben vil undersøge dette.
Der er forespørgsel på at Torben laver en rekvisition til Bdr. Bagner ift. strømtavler til Eid festen ligesom de
tidligere år. Torben kan kontakte Mohammad for nærmere information.
Torben opfordrer udvalgene til at sende referater fra udvalgsmøder til ham, hvis der er noget han skal følge
op på/undersøge.
Pkt. 4. Orientering fra formanden:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 5. Konfliktmægling
Ny dato:
Pkt. 6. Aktivitetsudvalget:
Drøftelse om hvornår turen til Djurs Sommerland skal være:
Turen til Djurs Sommerland bliver d. 15. juni. Der er bestilt 600 billetter ligesom sidste år. Der er forslag om
at billetterne skal sælges dagen efter Eid festen.
Der er endnu ikke taget stilling til en tur til Lalandia, filmaften for børn med grill for voksne og sommerfest i
august måned.
Pkt. 7. Næstformand:
Et AB6 medlem har forslag om at der vælges en næstformand i afdelingsbestyrelsen.
Et andet AB6 medlem gør opmærksom på, at vedtægterne i så fald skal ændres, da afdelingsbestyrelsen i
afdeling 6 konstituerer sig til afdelingsmødet, hvor der vælges en formand og en bestyrelse.
Pkt. 8. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019:
Økonomi i afdelingen
Ikke noget til dette punkt.
Aktivitetslokaleudvalget
Nils fortæller, at det har været svært for aktiviteterne at forstå begrebet ”aktivitetstid”.

Der er endnu ikke taget beslutningen i udvalget omkring hvad konsekvensen er for de aktiviteter, der ikke
er aktive i deres aktivitetstid. Derfor er det indtil nu kun blevet noteret hvis de aktiviteter man har besøgt,
ikke har været til stede i deres aktivitetstider.
AB6 ønsker at udvalget tager beslutning om, hvor langt man skal gå før der er en reel konsekvens.
Der er orienteret om Bekey nøglesystemet i januar måned. Nils har sendt mail ud herom.
Der bliver spurgt til, hvem der har plan over hvor der kommer vinduer i facaderne ved aktivitetslokalerne.
Kristian Wind har mere info om dette.
Opfordring til at hvis der er nogle aktiviteter der har ændringer, så skal de huske at informere Nils om det,
da det har stor betydning.
Kulturdag:
Afholdes 7-9 juni.
Pkt. 9. Stående udvalg:
Velkomstudvalget:
Ikke noget til dette punkt.
Styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering
Ikke noget til dette punkt
Hasle fællesråd:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 10. Ansøgninger:
Der er kommet en ansøgning fra en beboer, der ønsker at afholde en åben debat om samfundet til for ca.
50 personer. Datoen for arrangementet er d. 18. juni.
Pengene bliver bevilget. Marianne bedes overføre 3000 kr. til Mohammad.
Pkt. 11. Stof til vores blad:
Ikke noget til dette punkt.
Pkt. 12. Eventuelt:
Henvendelse fra en beboer der kommer med et forslag omkring der er ønske om at få nogle blomster i
nogle kasser mellem A1 og A2. AB6 vil kigge på dette forslag
Beboeren har et andet forslag, der går på at få bænkene ved broen tilbage.

