Referat af afdelingsbestyrelsesmøde
i afd-6-Bispehaven
Tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 17.30
Trivselshuset
Mødeleder: Heidi Ø Albanna
Fraværende med afbud
Najma
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Fraværende uden afbud
Leila
Hassan

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.5. januar 2016
Godkendt
Til og fra driften:
a.
Siden sidst
Gummi – faldunderlag til sandkasse
Afventer tryghedsprojekt
Skur ved indsamlingscontainer
Nedtages snarest
Storskrald; Inspektøren tænker over løsning.
Afventer tryghedsprojekt
b.
Nyt fra inspektøren
Komfurer: til de nye komfurer medfølger et gryde/pande sæt. Derudover sættes
der et infomøde op, hvor beboerne kan få vist hvordan det nye komfur fungerer.
AB beslutter at de gamle komfurer ikke kan købes.
Q-park overtager parkeringsopsyn med Bispehaven. Q-park har anmodet om at
observationstiden sættes til 3 min. – AB godkender dette.
c.
Sager fra afd. 6 bestyrelse
Afgansk klub spørger til toilet igen (vandet står op i toilettet). (Hasle Centervej
279).
Inspektøren undersøger.
Ny komfur. Er der tilbud om beboer køb? Information om induktion?
Se ovenfor.
Orientering fra formanden
Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2016
Kulturdagen – dato endnu ikke besluttet.
Pensionist julefrokost – 6. december.
Tur til Lalandia (f.eks. familier med børn under 10 som ikke er på arbejdsmarkedet) Louise
undersøger.
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
Kulturdag 2016 – hvordan laver vi den bedre?
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(Laila og Leif)
(Louise, Hassan,
Laila,
Heidi, Bilal og
Mohammad)
(Heidi og Louise)

Hundehold i afdelingen–vil ejere holde reglerne?
Beboerlokaler
Der skal ses på lokale Bispehavevej 41P + dartklubben.
Stående udvalg
a.
Klage- og hærværksudvalg
(Leif)
b.
Legepladsudvalget.
(Mohammad og Laila)
slette denne fra dagsorden
c.
Velkomstudvalget
(Heidi og Louise)
d.
Nuværende Helhedsplanen
(Leif og Hassan)
e.
Styregruppe Helhedsplan 2017/Tryghedsrenovering
(Leif og Heidi)
Referat workshop 1 (samarbejdsmøde med Århus kommune)
f.
Hasle fællesråd
(Louise)
Beboerhenvendelser
Beboer som har fået tildelt det gamle træværksted spørger om der kan laves egen indgang.
Leif tager det op med inspektøren.
Ansøgninger
Stof til Vores Blad
Er der sket noget omkring pensionistjulefrokost og Aghas julearr.?
Eventuelt
Punkt næste gang: internet ifht. Bolignet – lokale til AB møder

