
 

 

 

 

 

Tirsdag d. 5. april 2016 kl. 17.30 

Trivselshuset 

Mødeleder: Najma Mohamud  
 

Deltog  Deltog ikke, med afbud  Deltog ikke, uden afbud  

Heidi 

Laila  

Mohammad 

Leif  

Bilal  

Louise  

Ryan  Hassan  

Najma  

Leila  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.1. marts 2016 

 Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

Markvandring: AB forslår en siddende markvandring i forbindelse med næste 

AB møde, den 3. maj. Alle i AB melder evt. punkter ind til Leif inden mødet.  

Afgansk klub spørger til toilet igen (vandet står op i toilettet). (Hasle Centervej 

279). (tages af dagsordnen)  

  Skur ved indsamlingscontainer 

  Det gamle træ værksted (sy værksted) 

  AB beslutter at prøve at sælge de maskiner som står i lokalet. 

Hvis indtægten fra salget kan dække prisen, kan indtægten dække udgifterne til 

den dør, som klubben i lokalet har søgt om. AB kan ikke dække udgifterne.  

 b. Nyt fra inspektøren 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

  Markvandring 

4. Orientering fra formanden 

Samvirke/netværk blandt foreninger/erhvervsdrivende/øvrige interessenter i 

Bispehaven – LIB-regi! 

AB fremlægger problematik vi oplever i forbindelse med tiltag i Bispehaven, 

f.eks. næste arrangement med LIB (11. april), på organisationsbestyrelsesmøde 

uge 14.  

5. Afdelingsmøde 2016 

  Dirigent? 

  AB vil gerne bruge Jens Winter – Leif booker ham.  

6. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2016 

  Tur til Lalandia 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



7. Plan for en nyt projekt ”Aktiv unge” 

  Forslag til projektplan   (Mohammad) 

  Mohammad fortalte om den foreløbige plan. 

  Bilal deltager som projektleder sammen med Mohammad.  

  AB beder om en projektbeskrivelse. 

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) 

Hvad en afdelingsbestyrelse laver  (Laila og Leif) 

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

Heidi, Bilal og 

Mohammad) 

AB laver brev til alle formænd i klubberne ang. hjælp/frivilligt arbejde til 

kulturdagen og beder Administrationen sende det ud.  

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

9. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Leif) 

 b. Velkomstudvalget  (Heidi og Louise) 

 c. Nuværende Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

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

  Studietur til Holland 17.-19. maj 

 e. Hasle fællesråd  (Louise) 

  Generalforsamling 

  Louise sender referat til AB  

10. Ansøgninger 

11. Stof til Vores Blad 

 Er der sket noget omkring pensionistjulefrokost og Agha julearr.? 

12. Eventuelt 

 Mohammad laver budget over ABs 2016 midler til næste møde. 

Heidi spørger til krydset ringvejen/Rymarken – AB foreslår at det tages op med Hasle 

Fællesråd.  


