
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Afdeling 6, Østjysk Bolig 
Dato: 5. april 2022, kl. 16-20 
 
Tilstede: Rasul, Khaled, Abdinasir, Sonya, Frauke, Alex 
 
Afbud: Muhammad, Hadiah 
 
Referent: Alex 
 
Ordstyrer: Alex 
 
 
Dagsorden 

1. Valg af referent: Alex 
2. Valg af ordstyrer: Alex 
3. Godkendelse af referat: Godkendt 
4. Godkendelse af fjernelse af gelænder i elevator 
5. Kulturfest 
6. Penge til banko og dans 
7. Ansøgning til fælles bederum 
8. Anmodning om opsætning af fuglekasse. 
9. Ønsker til fælleshus 
10. Evt.  

 
Ad. 4. Gelænder 
(Til Torben) 
Godkendelse af fjernelse af de to gelændere i siderne i elevator i opgang i Hasle Centervej 171.  
Anmodning sendt til Torben, d. 16/12-2021 
 
Ad. 5. Kulturfest. 
Masud informerede om ungerådets bidrag og deltagelse i kulturfesten. 
Masud holder os løbende informeret. 
Festen afholdes på fodboldbanen.  
Foreningerne er inviteret til at lave mad (Afghansk, kurdisk, somalisk, Hasle Kirke) 
Der skal laves mad til 100 personer og indkøbes fra budget. 
Festen afholdes på en dag: Lørdag d. 7. maj, kl. 10-21. 
Arbejdet er frivilligt. 
Mulighed for at betale via den boligsociale indsats mobilepay (Bede om at opsætte en boks med 
overvågning fra bestyrelsen). 
Leje af softice-maskine også via budget. 
Leje af telt til madboder.  
Husk indkøb af gas (aftal med boligsocial) 
 
Ad. 6. Midler til banko og dans. 
Der ydes støtte til banko fra beboeraktivitetskonto: 300 kr. pr. måned, hvor der afholdes banko. 
Der ydes støtte til dans fra beboeraktivitetskonto: 140 kr. pr. gang, hvor der afholdes dans med Supaya. 



 
Ad. 7. Arrangement af Iftaar 
Bestyrelsen afholder Iftaar i samarbejde med moskeen i Bispehaven servering af mad i Fællesskabernes 
hus, Bispehavevej 99. Begivenhederne vil foregå d. 7/04, 14/04, 21/04 og 28/04. Måltiderne vil blive 
serveret når der er solnedgang, ca. 20:15 og alle er velkomne.  
 
Der afsættes et rammebudget på 12.000 kr.  
 
Ad. 8. 
Bestyrelsen godkender opsætning af redekassen på elevatortårnet i opgang hcv 273. Opsætning kan foregå 
med hjælp fra Driftskontoret, hvis de kan være behjælpelige med det (forespørgsel til og i samarbejde med 
Torben).  
 
Ad. 9. 
Et reelt aflåseligt og separat depotrum. 
Adgang til privat køkken ovenpå. 
Nøgle til alle i bestyrelsen. 
Adgang til printer og kopimaskine. 
Adgang til kontorarbejdsplads med computer og/eller separat skærm.  
Adgang til et køleskab for afdelingsbestyrelsen. 
Adgang til det store køkken ved fælles arrangementer. 
 
Afdelingsbestyrelsen ønsker at få disse ønsker på dagsorden d. 21. april 2022. 
 
Ad. 10. Evt.  
Der blev drøftet iPad til bestyrelsen. Der rettes henvendelse senere.  
 


