Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Tirsdag d. 1. december 2020 kl. 17.00 i Trivselshuset
Mødeleder: Leif
Deltagere: Rasul, Mohammad, Leif, Aishe, Khaled, Sonia, Hadier
Afbud: Torben
Referent: Maria
Dagsorden:
Pkt. 1.

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2.

Godkendelse af udsendte referat

Pkt. 3.

Tryghedsrenovering v/Kristian Wind Jensen

Pkt. 4.

Til og fra driften

Pkt. 5.

Orientering fra formanden

Pkt. 6.

Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2021

Pkt. 7.

Stående udvalg

Pkt. 8.

Ansøgninger

Pkt. 9.

Stof til Vores Blad

Pkt. 10

Eventuelt

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Pkt. 3. Tryghedsrenovering v/Kristian Wind Jensen
Kristian Wind Jensen var fraværende
Pkt. 4. Til og fra driften
Siden sidst:
Torben var ikke til stede
Nyt fra inspektøren:
Torben var ikke til stede
Sager fra afd. 6 bestyrelse:
Torben var ikke til stede

Pkt. 5. Orientering fra formanden
På repræsentantskabsmødet for nyligt blev der snakket om situationen i Østjysk Bolig ift. den midlertidige
direktør, der er sat ind og den uvildige undersøgelse, der er sat igangsat. Det er en omfattende revision, der
bliver lavet, og man går 10 år tilbage. Man kigger også på organisationen, og den måde den arbejder på. En
af de ting der også vil blive kigget på, er regnskabet i de forskellige afdelingsbestyrelser.
Pkt. 6. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2021
Økonomi i afdelingen:
Der skal bruges mere tid på at afholde møder ift. hvad det er, beboerne gerne vil bruge penge på. Der skal
laves en prioritering af hvilke ting, man ønsker der skal laves først.
Aktivitetslokaleudvalget:
Elektronikværkstedet er blevet tilbudt et nyt lokale.
Systuen bliver desværre ikke tilbudt et nyt lokale, men der er også er tilbud om systue i Trivselshuset. Et
AB6 medlem ønsker svar på hvor man ved fraflytning af lokalet, skal gøre af de ting fra systuen, som
tilhører afdelingen.
Der er utilfredshed med at aktiviteterne ikke må holde åbent, som man må i mange andre boligområder.
AB6 ønsker en forklaring fra det boligsociale på, hvorfor der må være 12 personer til stede til undervisning i
Trivselshuset, når aktiviteterne ikke må holde åbent for færre personer.
AB6 ønsker klarhed ift. hvad det er for et firma, der driver virksomhed i et aktivitetslokale.
AB6 efterspørger at referaterne fra aktivitetslokaleudvalgsmøderne bliver sendt til alle i
afdelingsbestyrelsen.
Kulturdag:
Midlerne fra den ikke afholdte kulturfest, er umiddelbart ikke låst ift. en kulturdag, men
Coronarestriktioner sætter grænser for andre aktiviteter for beboerne. AB6 over vejer at lave mindre
arrangementer, men AB6 skal vide, hvor mange personer arrangementerne må være for.
Pkt. 7. Stående udvalg
Hasle Fællesråd
Ikke noget til dette punkt
Pkt. 8. Ansøgninger
Ikke noget til dette punkt
Pkt. 9. Stof til Vores Blad
Ikke noget til dette punkt
Pkt. 10. Eventuelt
Ikke noget til dette punkt.

