Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Mandag d. 5. august 2019 kl. 17.30 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Leif, Ali, Mohammad, Rasul, Nasrin, Aishe
Afbud: Sonia, Torben
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.

Afdelingsmødet d. 2. september kl. 19.00

Pkt. 6.

Budgetmøde d. 13. august

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
Nyt punkt: sommerfest
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Pkt. 3. Til og fra driften
Siden sidst:
Torben var fraværende, så ikke noget til dette punkt.
Nyt fra inspektøren:
Torben var fraværende, så ikke noget til dette punkt.
Sager fra afd. 6 bestyrelse:
Der er fortsat meget støjende arbejde meget tidligt om morgenen.

Der er lagt jernplader ud i forbindelse med renoveringen, som larmer rigtig meget når man kører på dem.
Er der noget nyt om man kan gøre noget ved dette?
På Hasle centervej blev der lavet storskraldsrum, og nu står der en stor, rusten container i et af rummene.
Vil Torben undersøge meningen med dette?
Der er stadig et affaldsproblem ift. antal af affaldsspande, og hvor ofte disse bliver tømt.
Der er ikke nogen der har samlet skrald i sommerferien.
Der mangler skiltning samt tydelige ind- og udgange til blokkene ved de blokke, hvor renoveringen er i
gang.
Pkt. 4. Orientering fra formanden:
Beretningen er sendt ud til alle AB6 medlemmer. Den bliver sendt ud til beboerne sammen med skrivelsen
vedr. afdelingsmødet.
Pkt. 5. Afdelingsmødet d. 2. september kl. 19.00
Dirigent:
Leif har inviteret Henrik igen. Han kan godt den dag.
Reserveret lokale:
Maria undersøger mht. om Trivselshuset er ledigt den dag.
Vil vi have hjælp fra ØB – regnskab, PPV, sekretær?:
AB6 ønsker hjælp fra Østjysk Bolig til dette.
Opsætning af borde:
Leif spørger driften, om de kan hjælpe igen i år.
Bestille brød, kaffe osv.?:
Der skal bestilles til 150 personer. Franskbrødsmadder, kaffe, the, vand. Maria snakker med Ulf.
Hvem uddeler stemmesedler?:
Leif spørger Østjysk Bolig om de kan stå for uddeling af stemmesedler i år.
Forslag (rækkehushaver): ordensregler ift. rækkehushaverne.
Leif spørger Vibeke om man kan lave nå at lave en introduktionsvideo ift. hvordan man stemmer, da der var
mange ugyldige stemmesedler sidste år.
Pkt. 6. Budgetmøde d. 13. august
Gennemgang af budget for 2020 er d. 13. august. Her har man mulighed for at få indflydelse på budgettet.
Efter afstemning beslutter AB at anmode om at få 50000 kr. mere til aktivitetsmidler.
Fem stemte for og en stemte imod.
Der er afbud fra et medlem, som derfor ikke stemte.
Pkt. 7. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019:
Økonomi i afdelingen
Ikke noget til dette punkt.
Aktivitetslokaleudvalget
Der har været møde med 3 aktiviteter, som skal dele et lokale.
Der har været brand i 83.
Der har været flere indbrud i Klubben i 93.

Kulturdag:
Udvalget fremlægger svar på beboernes spørgsmål:
Hvor mange arbejdede til festen?
Alle voksne der har fået honorarer plus nogle fra udvalget.
Hvor mange af dem var børn?
Ca. 35 børn planlagte. Plus lidt der kom til og fra.
Hvor meget gav man til de arbejdende i honorar?
Mellem 1500-3500 kr. alt efter hvor meget man har arbejdet, og hvad man har lavet. Dette er besluttet i
udvalget.
Medlemmer af AB og festudvalget, hvor meget fik de og deres familier i honorar?
To fra bestyrelsen har fået honorarer på ml. 1500-3500 kr.
Pkt. 8. Stående udvalg:
Velkomstudvalget:
Ikke noget til dette punkt.
Styregruppe Helhedsplan/Tryghedsrenovering
Man er allerede begyndt at arbejde med ansøgningen til den nye helhedsplan.
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:
Aktivitetsudvalget:
Udvalget fik billetter til Djurs sommerland.
Billetterne blev solgt på Kulturdagen. Der var været hængt plakater op omkring salg af billetter.
Forslag om at der næste år skal udsendes info omkring billetsalg på Østjysk Boligs sms-tjeneste.
Sommerfest:
Aktivitetsudvalget er i gang med at planlægge en sommerfest. Festen bliver arrangeret i samarbejde med
den boligsociale indsats, Fritidsklubben Ellekær samt Myretuen.

