
 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 5. januar 2016 kl. 17.30 

Trivselshuset 

Mødeleder: Mohammad el Chafei 

 
Deltog  Fraværende med afbud  Fraværende uden afbud 

Leif  

Heidi  

Bilal  

Hassan  

Mohammad  

Laila  

Louise  

Najma Leila 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.1. december 2015 

 Louise skriver det ind som almindeligt referat og rundsender. 

 Derefter godkendt.  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Gummi – faldunderlag til sandkasse 

AB har valgt tilbud – der laves en test legeplads for at teste 

gummiunderlag vs. grus. Testlegeplads bliver på Bispehavevej, da den 

der vil have den længeste levetid grundet tryghedsrenoveringen.  

b. Nyt fra inspektøren 

Klage over skuret ved containeren. Skuret bliver taget ned grundet 

konstruktion og materialer. Nyt skur som kan godkendes af AB og 

boligforeningen sættes op. 

Mange klager over folk der ryger hash i området – Inspektøren råder 

folk til at kontakte politiet.  

Klager over hvordan der ser ud foran Smukt & Brugt. Leif følger op.  

Ryan gav opdatering på stormskaderne.   

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse  

Storskrald; Inspektøren tænker over løsning – have det med som punkt 

på næste møde.   

4. Orientering fra formanden 

  Kulturby 2017 

  BL vil gerne have Bispehaven med i projektet.  

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



5. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2015 

  Pensionisternes julefrokost 

Julefrokosten gik godt – Laila og Heidi deltog. Der laves artikel til 

Vores Blad.  

  Der var forslag til forbedringer af julefrokosten.  

AB overvejer mere PR og at stramme op omkring hvem der må deltage – 

kun beboere, eller?  

6. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2016 

Økonomi i afdelingen   (Louise og 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? (Bilal og Najma) 

Hvad en afdelingsbestyrelse laver  (Laila og Leif) 

Kulturdag 2016 – hvordan laver vi den bedre? (Hassan, Laila, 

Heidi og Bilal, 

Mohammad) 

Hundehold i afdelingen–vil ejere holde reglerne? (Heidi og Louise) 

7. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Leif) 

b. Legepladsudvalget.   (Mohammad og Laila) 

 c. Velkomstudvalget  (Heidi og Louise) 

 d. Nuværende Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

 e. Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering (Leif og Heidi) 

 f. Hasle fællesråd  (Louise) 

8. Beboerhenvendelser 

-Afgansk klub spørger til toilet igen (vandet står op i toilettet). AB går videre med det. 

(Hasle Centervej 279). 

-Agha var forbi med billeder fra hans jule/nytårs arrangementer. AB kontakter Vores 

Blad om at lave en historie til bladet.  

9. Ansøgninger 

10. Stof til Vores Blad 

 Se punkt 5 og 8.  

11. Eventuelt 


