
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven 

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 17.00 i Trivselshuset 

Mødeleder: Leif 

Deltagere: Rasul, Mohammad, Leif, Aishe, Khaled, Sonia, Henning, Torben, Malene 

Afbud: Hadier 

Referent: Maria 

Dagsorden:  

Pkt. 1.         Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 2.         Godkendelse af referat fra sidste møde 

Pkt. 3.         Ny skole og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven (digitalt) 

Pkt. 4.         Den nye boligsociale helhedsplan v/Malene Lassen-Struck 

Pkt. 5.         Det nye fælleshus v/Henning Winther 

Pkt. 6.         Tryghedsrenovering v/Kristian Wind Jensen 

Pkt. 7.         Til og fra driften       

Pkt. 8.         Orientering fra formanden 

Pkt. 9.         Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2021 

Pkt. 10        Stående udvalg 

Pkt. 11        Ansøgninger 

Pkt. 12        Stof til Vores Blad 

Pkt. 13        Eventuelt 

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 

Pkt. 3. Ny skole og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven (digitalt) 

Digitalt møde, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål online.  

 

Pkt. 4. Den nye boligsociale helhedsplan v/Malene Lassen-Struck 
Gennemgang af den nye helhedsplan der kører 2021-2024 ved Malene Lassen-Struck ift. indsatser, 

organisering, samarbejder og forankring.  



Den nye helhedsplan blev sendt til godkendelse hos kommunen i går, og sendes ligeledes til godkendelse 

hos Landsbyggefonden i næste uge.  

Den kommer til at indeholde følgende indsatser: 

Sammenhængskraft og medborgerskab 

Uddannelse og livschancer  

Beskæftigelse 

Kriminalitetsforebyggelse. 

 

Landsbyggefonden har opsat de mål, der skal styre helhedsplanen i bispehaven og på landsplan.  

Der bliver otte stillinger i den nye helhedsplan.  

 

Pkt. 5. Det nye fælleshus v/Henning Winther 

Gennemgang af det nye fælleshus samt strategi for fælles faciliteter ved Henning Winther. 

Ideen er, at det nye fælleshus skal være Bispehavens ansigt udadtil. Her er lokalerne fælles og aktiviteterne 

heri åbne for hele lokalområdet. Der er også planer om renovering af de allerede eksisterende 

aktivitetslokaler og ligeledes plan om et idræts- og kulturelt samlingssted evt. i form af en kommunal 

idrætshal, der hvor blok A3 ligger nu.  

Derudover er der bl.a. planer om at udearealerne skal udvikles, og at der skal etableres en legeplads.  

 

Det nye fælleshus skal rumme: driftskontor, boligsocialt kontor, cafe, mødested, aktiviteter.   

Man forventer at udearealerne omkring fælleshuset er klar til midlertidig brug inden nytår 2020.   

 

 Pkt. 6. Tryghedsrenovering v/Kristian Wind Jensen 

Kristian Wind Jensen var ikke til stede. 

 

 Pkt. 7. Til og fra driften       

Siden sidst: 

D. 12. november er der møde vedr. vedligeholdelsesreglementet. 

 
Nyt fra inspektøren: 
 

Sager fra afd. 6 bestyrelse: 

Vedr. trappebelægning og maling i opgangene, er der kommet lidt finansiering fra landsbyggefonden, men 

arbejdet er udskudt lidt endnu.  

Spørgsmål vedr. om midlerne fra kulturfesten, der ikke blev brugt i år pga. Corona, kan bruges på noget 

andet i afdelingen? Torben undersøger dette og vender tilbage.  

 

Pkt. 8. Orientering fra formanden 

Ikke noget til dette punkt 



 

 

Pkt. 9. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2021 

Økonomi i afdelingen: 

Ikke noget til dette punkt 

 

Aktivitetslokaleudvalget: 

Ikke noget til dette punkt 

 

Kulturdag:  

Ikke noget til dette punkt 

 

Pkt. 10. Stående udvalg 

Velkomstudvalget 

Ikke noget til dette punkt 

 

Hasle Fællesråd 

Ikke noget til dette punkt 

 

Pkt. 11. Ansøgninger: 

Ikke noget til dette punkt 

 

Pkt. 12. Stof til Vores Blad: 

Ikke noget til dette punkt 

 

Pkt. 13. Eventuelt: 

Ikke noget til dette punkt 

 

 

 

 


