Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 6 – Bispehaven
Tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 17.30 i lokalet ved Hasle Centervej 219
Tilstede: Rasul, Sonia, Leif, Aishe, Mohammed, Torben, Malene og Beskæftigelsesteamet fra Helhedsplanen
(Lars, Lise, Katrine og Karoline)
Afbud: Hadiah, Khaled
Mødeleder: Leif
Referent: Cæcilie

Dagsorden:
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2. Godkendelse af udsendte referat
Pkt. 3. Præsentation af den boligsociale beskæftigelsesindsats
Pkt. 4. Nyt fra Formanden
Pkt. 5. Til og fra driften v. Torben Brandi
Pkt. 6. Djurssommerlands-tur
Pkt. 7. DAO omdeling af pakker
Pkt. 8. Det ordinære afdelingsmøde
Pkt. 9. Evt.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Pkt. 2. Godkendelse af udsendte referat
Godkendt
Pkt. 3. Præsentation af den boligsociale beskæftigelsesindsats
Medarbejdere: Karoline, Katrine, Lars og Lise (Kathe er også en del af teamet men var forhindret)
At være fremskudt virksomhedskonsulent betyder at medarbejderne fra jobcenteret kommer ud og er
fysisk tilstedet i området og der bliver lavet en håndholdt indsats for den enkelte borgere.

Der er 2 fremskudte virksomhedskonsulenter for aktivitetsparate over 30 år og 1 fremskudt
virksomhedskonsulent til unge under 30 år.
At de er fremskudte, betyder at de har en tættere kontakt til borgerne, da de kan holde møder med dem
tæt på deres hjem i stedet for at de skal helt ned til jobcenteret, som for nogen er en stor udfordring i sig
selv.
Der kan iværksættes praktikker og løntilskudsjob, og der kan ydes hjælp fra alt fra cv og
ansøgningsskrivning til at komme til lægen eller kontakte gældsrådgivere, retshjælp mv.
Især i forhold til de unge, er der også meget hjælp i forhold til afklaring af uddannelsesvalg og søgning af
lærepladser.
Hvordan er fordelingen af deres arbejdstid i forhold til borgere fra Bispehaven sammenlignet med andre
borgere? Kathe og Katrine har 100 % borgere fra Bispehaven og Karoline har 2/3 fra Bispehaven og 1/3 fra
Langkærparken.
Der opleves generelt stor interesse fra beboerne i forhold til at få hjælp.
AB bliver spurgt til hvad skal der til for at hjælpe beboere i Bispehaven til at komme tættere på arbejde.
Blandt andet gives der udtryk for at man skal støttes i det man har lyst til at arbejde med.
Den beskæftigelsesrettede indsat har netop det fokus at man laver en individuel indsats for den enkelte
beboere og samtidig også en helhedsorienteret indsat, hvor man forsøger at tænke mange elementer ind i
indsatsen bl.a. sundhedsindsats.
Det kan være mange forskellige borgere, der henvender sig, unge som gamle. Det kan være folk langt fra
arbejdsmarkedet, der har brug for en meget kompleks indsats eller folk, der er tæt på arbejdsmarkedet, der
bare har brug for hjælp til at skrive et CV.
I indsatsen har man blandt andet også et kompetencecenter som består af Vi Snakker Dansk og Aktiv viden.
Samt jobcafé hvor man kan få hjælp til jobsøgning, hvilket kan være mange forskellige ting, fx samtaler om
hvordan man søger, konkret hjælp til selve ansøgningen og CV eller besøge ude på arbejdspladser.
Der er tilknyttet en sundhedsmedarbejder til indsatsen også. Det er netop for at kunne lave en
helhedsorienteret indsats. Sundhedsmedarbejderen Lise har et rigtig godt samarbejde med blandt andet
virksomhedskonsulenterne, som kan sende borgere til Lise, hvis man gerne vil på arbejde, men har fysiske
eller psykiske problematikker, der står i vejen for dette.

Nogle af problematikkerne kan Lise selv hjælpe med, men meget af tiden er hun brobygger til de mange
tilbud der allerede findes i kommunen, men som kan være svære at finde for borgerne.
Men blandt andet har Lise lavet holdundervisning for borgere med problemer med smerter i ryg og skuldre,
da hun så oplevede at der var et mønster omkring disse problematikker. Det samme har været tilfældet
med ønsket om at lære cykle, hvorfor hun i samarbejde med en medarbejder fra Globus 1 har startet et
cykelhold.
Der er spørgsmål til antallet af arbejdsløse i Bispehaven og der sendes en opgørelse ud omkring dette
sammen med referatet.
Pkt. 4. Nyt fra Formanden
Ikke noget nyt under dette punkt
Pkt. 5. Til og fra driften v. Torben Brandi
Der er 2 opfølgningspunkter fra sidste møde.
1. Containeren er blevet fjernet som der blev ytret ønske om til sidste møde. Desværre har det har
ikke været en god oplevelse. Området hvor den stod ser forfærdeligt ud. Folk smider alt muligt
affald og ikke kun storskrald som det er meningen man skal.
Der sættes en ny container op, men den bliver lukket container i stedte for en åben som det var
før. En lukket container tager mere af lugtgenerne og hvis den bliver fyldt op blæser det ikke så
nemt ud som det gør fra en åben.
2. Der er også sket en positiv udvikling siden sidst. Der er blevet sendt billeder af en der kører i
virksomhedsbil hen til et storskraldsområde og læsser affald af. Med denne dokumentation kan
Torben tage fat i virksomheden. Virksomheden oplyste at det var på vegne af en beboer, men det
må de stadig ikke når det er byggeaffald som ikke skal til storskrald men til deponi.
Det er et godt eksempel på at når der sendes dokumentation, kan Torben reagere og tage kontakt
til den det handler om.
Så har OK Nygård været på tur med Per Madsen og gennemgået nogle af de kritikpunkter der har været af
deres arbejde på det grønne område og ting de skulle optimere på.
Blandt andet havde der været en misforståelse omkring boldbanerne, som de ikke var klar over hørte ind
under deres område. De blev igen blevet informeret om, at de ikke skal køre med store maskiner på
voldene. Og de har sat vandingsposer omkring træerne.

Grundet det bratte ophør med DanJord, har der ikke været overlevering som der plejer, derfor kan der
være en del af det der plejer at blive gjort som ikke er faldt helt på plads.
De planter der var gået ud før afleveringen, har Per en snak med E&P om, men der er uenigheder om hvilke
der er gået ud før og hvilke efter afleveringen.
Der har været noget skriveri omkring dette på Facebook om klager over en affaldsskakt på Bispehavevej,
der har været åben og der er blevet fyldt affald i. Torben er ikke bekendt med at der er indgivet en klage
over problemet, han er først blevet informeret om det gennem Per som har det fra Skadesservice.
Hvis man som beboere indgiver en officiel klage på info@ojba.dk vil Torben blive orienteret. Hvis man har
gjort dette, men der ikke bliver reageret på mailen, må man gerne kontakte Torben direkte.

Pkt. 6. Djurssommerlands-tur
Turen er d. 10. juli.
Det besluttes at der sælges billetter onsdag d. 7/7 kl. 17:00-20:00 i Fællesskabernes Hus.
Hvis alle billetterne ikke bliver solgt den dag, kan de sælge igen dagen efter.
Hvem vil gerne: Rasul, Aishe, Sonia og Heidi.
Priserne:
50 kr. for børn
100 kr. for voksne
50 kr. for busser pr. husstand
Mohammed kontakter Vibeke omkring sms og Cæcilie laver opslag, der kan hænges op.
Busserne holder, hvor de plejer på vejen.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer plus deres husstand får gratis billetter.
Pkt. 7. DAO omdeling af pakker
Der er kommet svar på henvendelsen fra DAO og de henviser igen til usikkerhed for deres bude og for
modtagerne af deres pakker.

Der skal rettes ny henvendelse til dem, da de ikke har svaret på om de har anmeldt episoderne til politiet,
hvilket de burde gøre hvis det har så store konsekvenser.
De skriver også i deres brev noget ang. pakkebokse, og hvis de vil kunne bruge de bokse der er i området,
kan det også være en mulighed.
Leif følger op med dem.
Pkt. 8. Det ordinære afdelingsmøde
Der er et afdelingsmøde omkring Helhedsplanen i august, som skal afholdes som et ekstraordinært møde.
Da det bliver svært at få andre punkter på dette møde, foreslås det at man holder det ordinære
afdelingsmøde i september. Det besluttes.
Pkt. 9. Evt.

Godkendt ved afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2021

