
 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 3. november 2015 kl. 17.30 

Trivselshuset 

Mødeleder: Louise Nielsen 
 

 

Deltog  Fraværende med afbud  Fraværende uden afbud 

Leif  

Heidi  

Bilal  

Najma  

Hassan  

Mohammad  

Laila  

Louise  

Leila   

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 6. oktober 2015 

 Bilal fraværende uden afbud 

 Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

  Vaskehuse 

  Vaskehuset i 161 er lukket grundet betaling er gået i stykker. 

Ryan arbejder på at få det åbnet igen. Vi talte om hvad det koster pr. 

lejlighed at have vaskerierne. 

b. Nyt fra inspektøren 

 Indbygget grill ved multibanen er fjernet. 

 Ryan har lavet ansøgning om fuld plan til videoovervågning. 

 Der er hyret nyt firma til vinduespudsning. 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

AB forslår at flytte tidspunktet for vinduespudsning til at lægge i 

maj/november. 

AB beder Ryan undersøge om der ikke skal pudses vinduer på 

ingangspartis-siderne. 

AB beder Ryan undersøge sko, barnevogne, affald i opgangene (igen). 

AB beder Ryan sætte reflekser på kæden ved nr. 111.  

 

Referat til afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



4. Orientering fra formanden 

  Repræsentantskabsmøde d. 21. oktober 

  Mohammad deltog. 

  ”Budgetkursus” 4. nov. 

  ”Beboernes stemme” konf. 14 og 15. november 

  Konferencen er aflyst – flyttet til Marts 2016  

  Inspirationsmøde omkring boligsociale helhedsplaner d. 9. nov  

5. Aktivitetslokaler 

Møde med administrationen (Lene Willis) (Heidi, Louise og 

Leif) 

-Nøgler til aktivitetsrum bliver ikke givet til varmemestre. Grundet lovlig 

Adgang til rør etc. Vedtager AB at kontakt-teksten laves om til at man 

ikke må ændre/omkode låsene.  

-Ændring af formand i et aktivitetslokale er ok – men aktiviteten må ikke 

ændres uden at lokalet genansøges. AB vedtager dette. 

  Behandling af ansøgninger ud fra møde med administration 

-Ansøgning om eletronik-værksted (sammen med sy-værksted) 

anbefaldet godkendt af AB. ”Lejer” gøres opmærksom på at der 

arbejdes på at lave fællesværksteder i helhedsplanen 2017-20.  

 

-Ansøgning nr. 1 falder sammen med anden aktivitet. 

-Ansøgning nr. 2 deler nu lokalet 111p.   

-Ansøgning nr. 3 (Hassan Hussein) godkendes – det nuværende booking 

lokale tildeles - lokale 119p laves om til booking lokale fremover. 

Administrationen oplyser brugerne af bookinglokalet om nyt lokale + at 

der ikke er toiletmuligheder.    

-Ansøgning nr. 4 (TIF) godkendes – lokale 277p tildeles. 

-Ansøgning 5 ikke længere relevant.  

-Ansøgning 6 ikke længere relevant. 

 

-AB oplyser om at det ikke længere er Mohammad der står for 

vedligehold og reparation af aktivitetslokaler i BH. 

- Alle nøgler bestilt af Mohammad er bestilt grundet at han er kontakt 

person for BH Børn og Unge Klub.  

   

6. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2015 

  Pensionisternes julefrokost 

  Heidi, Laila deltager – evt. Louise.  

  Heidi undersøger jule-arrangementer i BH, til Vibeke. 

7. Kulturdagen 2015   (Heidi, Louise og Mohammad) 

  Liste over indkøbte ting. 

Liste lavet. Den renskrives og opbevares sammen med referater.  

Opbevaringssted til indkøbte ting  

AB mangler lokale til at opbevarer tingene – Leif undersøger. 

  Liste over frivillige der har arbejdet og tildeles penge. 

  Fordeling: 500kr per person per dag de deltog.   

Overskudet fordeles til de frivillige foreninger som nedenstående: 

 



 

Overskudsfordeling Kulturedagene 2015 

Forening Deltagere Beløb 

Kvinder, Børn & Mødre Heidi, Anne Samier, 

Nasmio, Idil, Anna, Huda 

5.000 

Bispehavens Børn & Unge Khaled, Hassun, 

Mohammad 

3.000 

123 Furture Tark, Karzan, Mustafa, 

Roy 

2.000 

Forældrehuset Emdad, Thair, Haisam, 

AbuJada, Abu Jirsa, Bilal 

6.000 

Cafe Layal Yasser 500 

Initiativgruppen Halima, Mohammed, 

Ahmed Kassam, Ahmed 

Kadua, Ahmed Farrei 

4.000 

Dansk Somalisk 

Fællesskab og Frivilling 

Forening 

Hassan 1.000 

ialt  21.500 

 

8. 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) 

Bilal og Najma kontakter Morten Kraft og Ryan ang. dette  

Hvad en afdelingsbestyrelse laver  (Laila og Leif) 

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

Heidi,Mohammad 

og Bilal) 

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

   

9. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Leif) 

b. Legepladsudvalget.   (Mohammad og Leila) 

 c. Velkomstudvalget  (Heidi og Louise) 

Indkaldelse til alle som er flyttet ind det seneste år. Udvalget beder Lene 

Willis om pjecen som bruges til dette.  

 e. Nuværende Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

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

10. Beboerhenvendelser 

2 af ansøgerne til lokaler kom forbi – de fik besked på at de ville hører fra os efter i 

aften.  

11. Ansøgninger 

  Midler til jul og nytårs fest. 

  2500kr godkendt  

 



  Julemarked i trivselshuset. 

  5000kr godkendt   

12. Stof til Vores Blad 

13. Eventuelt 

   


