Referat af afdelingsbestyrelsesmøde
i afd-6-Bispehaven
Tirsdag d. 1. november 2016 kl. 17.30
Tryghedskontoret
Hasle Centervej 219, 1. th.
Mødeleder: Heidi Ø Albanna
Afbud: Ryan, Heidi, Louise, Najma og Rasul.
På baggrund af de få fremmødte blev ikke alle punkter på dagsorden behandlet!
Trine og Kim fortalte om hvor tryghedsrenoveringen er på nuværende tidspunkt. Der blev fortalt lidt om
tankerne i den nye boligsociale helhedsplan. Trine og Kims deltagelse på bestyrelsesmøderne er for at give
kort (15-20 min) indlæg om de to områder. Der vil blive behov for nogle mere omfattende møder i
forbindelse med opstart af de to emner, men det bliver særskilte møder.
Den nye boligsociale leder Marlene var forbi bestyrelsesmødet for at præsenterer sig.
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.5. oktober 2016
Godkendt
Til og fra driften:
a.
Siden sidst
Storskraldsområde ved nr. 97
Elevator 213 virker ikke på U!!
b.
Nyt fra inspektøren
c.
Sager fra afd. 6 bestyrelse
Orientering fra formanden
Direktørens 60 års fødselsdag.
Præsentation af ny boligsocial leder
Cykelværksted ved Emil Schrøder
Emil var forbi og beskrev tankerne bad cykelværkstedet. De har talt med politiet angående de
mange gamle cykler der står i Bispehaven. Aftalen blev at der bliver sat en seddel på den
enkelte cykel og hvis ingen melder sig som ejer bliver det muligt for cykelværkstedet at købe
dem af politiet. Bestyrelsen gav udtryk for det omfattende behov for information til beboerne
forud for dette projekt.
Emil beskrev et andet spændende projekt hvor de gamle cykler Trivselshuset råder over kan
laves om til lånecykler som beboerne kan låne i en aftalt periode. Det synes vi lød som et
meget spændende projekt som kunne være med til at synliggøre cykelværkstedet og gøre det
kendt. Det projekt mener vi skal før det projekt omkring indsamling af gamle cykler.
Cykelværkstedet skal kunne tilbyde almindelig vedligeholdelse af en cykel. Direkte
reparationer henvises til Hasle Cykler efter en aftale cykelværkstedet har med Hasle Cykler.
Badmintonhalen fremtid
15. november kl. 18.00
Mødeindkaldelse er sendt til badmintonklubben
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Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2017
Økonomi i afdelingen
(Louise, Leif)
Afdelingens 6 økonomi – hvorfor stiger huslejen?
Gratis løsning for nye døre til lejemålene?
Optimering af vores lejemål!
Spare energi – hvor kan der spares penge til energi?
(Louise)
Hvad en afdelingsbestyrelse laver
(Leif)
Kulturdag
(Laila, Heidi, Louise og Mohammad)
Har der være møde med Morten og Heidi ang. puljen?
Stående udvalg
a.
Klage- og hærværksudvalg
(Leif)
b.
Velkomstudvalget
(Heidi, Louise)
c.
Nuværende Helhedsplanen
(Leif)
d.
Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering
(Heidi, Leif)
e.
Hasle fællesråd
(Louise)
Opfølgning på aktiviteter(lokaler)
Beboerhenvendelser
Der skal laves et skilt ved Tryghedskontoret.
En beboer henvendte sig med mange gode ideer omkring Kulturdagen.
Mohammad kontakter ham i januar når planlægningen omkring Kulturdag
2017 starter.
En beboer møde op med en hel del billeder af affaldssituationen ud i
afdelingen. Der var samtidig spørgsmål til gamle stålbure hvor der gro en
masse ukrudt. Da Ryan er syg tager Leif billederne med til Østjysk Bolig.
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Ansøgninger
Bevilling til IPC
Det har endnu ikke været muligt at lave et møde med Agha hvor bestyrelsen
kun møde frem. Det blev vedtaget at der bevilliges 20.000 kr til IPC på
baggrund af deres ansøgning.
Det blev vedtaget at indkalde Agha til AB mødet d. 6. december. Emnet for
mødet er Aghas udtalelser om afdelingsbestyrelsen på Afdelingsmøde i 2016.
Louise laver udkast til bevilling og indkaldelse til møde.
Ansøgning fra Dartklubben om midler til en mindre fest i klubben. Behandling
af ansøgning blev ikke færdig, da bestyrelsen stadig mangler oplysninger.
01.12.2016: opdatering af referat; AB har modtaget manglende oplysninger fra
både banko- og dartklubben. AB godkender at begge modtager 3000kr (hver)
til deres arrangementer. Begge mindes om at der skal afleveres bonner på
indkøb svarende til beløbet.
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Stof til Vores Blad
Eventuelt

