
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 17.30 på Vikærgård  

Mødeleder: Leif Scherrebeck 

 

Deltagere: Leif, Aishe, Mohammad, Kalid, Rasul, Sonia, Hadiah 

Afbud: Torben 

Referent: Christina 

 

Velkomst til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og Christina. Herefter en kort præsentationsrunde af 

tidligere medlemmer. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 2. Godkendelse af udsendt referat fra AB-mødet d. 5. august 2019   

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 

Pga. sygdom er der brugt en tidligere dagsorden til dette møde. Derfor er det ikke alle punkter fra 

den udsendte dagsorden, der har været relevante  

 Pkt. 2. Godkendelse af referat fra AB - mødet d. 5 august 2019 

Godkendt 

 



Pkt. 3. Til og fra driften 

Siden sidst:  

Torben er fraværende, så der er ikke noget til dette punkt.  

Nyt fra inspektøren: 

Torben var fraværende, så der er ikke noget til dette punkt.  

Sager fra afd. 6 bestyrelse: 

Problemerne med tømning af affald er stadigvæk ikke løst, og det er specielt det, der forsat larmer 

tidligt om morgenen. Aftalen var, at affaldet først skulle tømmes kl. 7.00. men det ofte sket, at det 

bliver tømt allerede kl. 5.00. Kan man tale med renovationsfirmaet igen? 

Vinduespoleringen er ikke optimal af vinduerne udvendigt. Kan man evt. bruge et andet firma eller 

tale med det eksisterende firma om problemet? 

 

Pkt. 4. Orientering fra formanden  

Der er ikke noget til dette punkt 

 

Pkt. 5. Afdelingsmødet d. 2. september kl. 19.00 

Der er ikke noget til dette punkt  

 

Pkt. 6. Budgetmøde d. 13. august  

Der er ikke noget til dette punkt 

 

Pkt. 7. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2019 

Økonomi i afdelingen  

Der skal ændres på den opsparing man laver til vedligehold. Hvilken 

standard er det man vil have i afdelingen. Dette skal senere drøftes på 

et afdelingsmøde i forbindelse med budgetterne.  

Aktivitetslokaleudvalget    

Der er lidt problemer i forhold til det at skulle dele lokaler. Der opleves 

situationer, hvor indkaldelse til møder om lokalerne, hvor der er 

repræsentanter afdelingsbestyrelsen, som ikke har været indkaldt.  



Procedurerne for hvordan tingene skal gøres skal følges. Der ønske et 

større fællesskab omkring tingene. Den måde der arbejdes i udvalget på 

er for centreret omkring nogle få personer.  

Der har været indbrud i klubben igen.  Derfor vil man gerne have 

alarmer sat flere alarmer op, eller at de eksisterende kan sættes op på 

en mere effektiv måde? Det kan evt. være en opgave for dem der har 

ansvaret for aktivitetslokalerne, kunne evt. få undersøgt om det kan 

lade sig gøre.  

Indkøbstur til Tyskland og Lalandia skal arrangeres. Turen til Lalandia 

bliver undersøgt til næste afdelingsmøde, med hensyn til priser osv.  

Turen til Tyskland/Flensborg bliver lørdag den 16.11.2019. Prisen for 

turen bliver ca. 18.000 kr. for 150 personer. alt efter om der skal bruges 

en eller to busser. Der vil blive solgt billetter til 50 kr. pr. person. Og 

max 2. pr. husstand. Sonia og Hadiah vil sælge billetterne fra 

fællesskabernes hus. Christina får lavet plakater, og får ”lommepenge” 

børnene til at sætte dem op hurtigst muligt.  

Vedr. stemmerne til afdelingsbestyrelsen, er det en stor udfordring. Der 

er et forslag om, at et udvalg kan lave en video om hvordan man 

stemmer, så ingen er i tvivl om, hvordan de skal gøre.  

Ligeledes er der et forslag om at lave en video til affaldshåndtering. Det 

forsåles at høre Vibeke ad om hun vil hjælpe til med dette.  

Kulturdag   

Der er ikke noget til dette punkt.   

 

Pkt. 8.  Stående udvalg 

 Der er ikke noget til dette punkt.    

    

Pkt. 9.  Ansøgninger 

Der er kommet en ansøgning fra Ali og 15.000 kr. til tre forskellige aktiviteter med 

fælles spisning på restaurant. Arrangementet har kørt igennem mange år, så derfor 

mener afd. 6. at arrangementet begynder at bære præg af tradition. Med alle de 

andre arrangementer er der heller ikke midler til det. Derfor bliver det et afslag.  

 

Pkt. 10. Stof til Vores Blad 



Der er ikke noget til dette punkt. 

 

Pkt. 11.  Eventuelt 

 Der er ikke noget til dette punkt.  

 

 


