
Afdelingsmøde afdeling 6 – Bispehaven 
Tirsdag d. 1. marts, kl. 17-20 
 
Dagsorden: 
 
1. Cæcilie orienterer om åbningsfesten. 
2. Kulturfesten. 
3. Budget og planlægning. 
4. Drøftelse af lukning af lokale 41. 
5. Opfølgning på forbedringer i området (herunder skrald og ødelagte stier). 
6. Evt. 
 

Tilstede: Rasul, Haddiah, Sonya, Abdinasir, Khaled, Alex 
Afbud: Frauke, Mohammad 
Mødeleder: Alex 
Referent: Alex 

 
Ad 1.  
Cæcilie orienterede om festen. 
Det blev besluttet at formanden holder åbningstale.  
Så mange så muligt fra afdelingsbestyrelsen deltager. 
Der er forslag om at de boligsociale medarbejdere kommer til et ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
og fortæller om de forskellige indsatser de arbejder med. Afdelingsbestyrelsen vil hellere at det kommer 
som punkt på et ordinært møde, og det besluttes at det bliver næste møde d. 5/4 kl. 17:00. 
 
Det besluttes også, at Cæcilie fremover vil deltage i den første del af afdelingsbestyrelsesmøderne med et 
punkt ang. orientering om det boligsociale arbejde, så AB6 får bedre føling med hvad det boligsociale laver 
og kan byde ind i forhold til ideer, samarbejder mv. 
 
Ad 2.  
Kulturfesten afholdes lørdag den 7. Maj. 2022. 
Det blev besluttet at afsætte en dag til festen med mulighed for to dage hvis det kan holdes indenfor 
budget 
 
Ad 3.  
Der arbejdes videre med et budget for afdelingen til sociale aktiviteter 
Der skal udarbejdes en ansøgningsprocedure til sociale aktiviteter. 
 
Ad 4. 
Lukning af lokale 41 blev drøftet. Der blev udtrykt beklagelse over at det ikke lykkedes de unge at holde styr 
på lokalet. 
 
Ad. 5.  
Der bliver rettet henvendelse til ØB om genopretning af ødelagte stier ifm. flytninger og kørsel i området. 
 
Ad. 6. 
Afdelingsbestyrelsen vil gerne have en redegørelse for ophør af samarbejde med malerfirma i Bazaar Vest. 



Ligeledes vil vi gerne vide i hvilket omfang og indenfor hvilken budgetramme medlemmer af bestyrelsen 
kan efteruddanne sig for at professionaliserer arbejdet og opnå de rette kompetencer. 
 


