




































Referat fra afdelingsmøde Afdeling 6 – Bispehaven mandag den 5. september 2016 

Tilstede:  75 husstande 

 

 

Afdelingsbestyrelsen: 

Leif Scherrebeck  

Mohammad El-Chafei 

Heidi Elbanna  

Laila Oraha 

Nejma Mohamud 

Selskabsbestyrelsen: 

 

 

 

Administrationen m.v.: 

Allan Søstrøm  

Morten Kraft  

Ryan Jørgensen  

Rikke Wortmann 

Peter Povlsen 

Kim Kjærgaard 

Lene Willis – ref.  

Jens Winther 

 

   Dagsorden 

1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen  

2 Valg af dirigent 

3 Valg af stemmeudvalg 

4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 

5 Behandling af indkomne forslag 

 Forslag 1: Nye døre med trepunktslåse 

 Forslag 2: Vinduespudsning 

 Forslag 3: Udjævning af gangsti 

6 Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2017 

7 a. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

b. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

 c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8 Eventuelt 

 

Ad 1 

Leif Scherrebeck byder velkommen. 

 

Ad 2 

Jens Winther vælges som dirigent.  

 

Ad 3 

Morten Kraft, Rikke Wortmann, Peter Povlsen, Bobo og Anne Vibeke vælges som stemmeudvalg. 

 

Ad 4 

Leif gennemgik den udsendte beretning.   

Hvis tendensen fortsætter som hidtil i 2016, vil 2016 blive det år med færrest brugte huslejekroner på 

hærværk.  

Afdelingsbestyrelsen arbejder på, i samarbejde med administrationen, at lave et oplæg på, hvad beboernes 

huslejekroner går til og hvordan økonomien i afdelingen hænger sammen. 

 



 

 

Lige nu er Østjysk Bolig i gang med at finde ud af, hvem der skal udføre tryghedsrenoveringen, og i slutningen 

af året vil der komme nærmere information ud til beboerne.  

Der ligger et tryghedskontor på Hasle Centervej 219, hvor man kan få information omkring 

tryghedsrenoveringen. 

 

Sommerferien er gået roligt i forhold til, hvordan det plejer, og det kan være en af grundene til, at antallet af 

hærværk og indbrud er faldet.  

 

Der spørges til renovering indvendigt i lejemålene: 

Leif Scherrebeck svarer, at man kan gøre mange ting selv indvendigt, f.eks. kan man få en finansierings- 

ordning til renovering eller udskiftning af køkken og bad.  

 

Der var spørgsmål omkring sikkerhed i opgangene/hjemmet. Afdelingsbestyrelsen arbejder med flere 

forskellige forslag til sikkerhed.  

 

Ad 5 

Forslag 1: Nye døre med trepunktslåse.  

Der var debat omkring udskiftningen af dørene.  

Der er ikke penge til at udskifte dørene i afdelingens økonomi, uden at der kommer en huslejestigning.   

Der skiftes døre til lejemålene i den takt, der er penge til det.  

Der stemmes ikke om forslaget.  

 

Forslag 2: Vinduespudsning 

Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget.  

 

Forslag 3: Udjævning af gangsti 

Forslaget kom ikke til afstemning, da stien er en del af tryghedsrenoveringen.  

 

Ad 7 

Morten Kraft gennemgik kort afdelingens budget for 2017.  

 

Nettohuslejen stiger med 1,60% i 2017. Dette skyldes bl.a. stigning på: 

• Ejendomsskatter 

• Forsikringer 

• Alm. vedligeholdelse 

• Afskrivning på forbedringsarbejde 

• Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 

Budgettet blev vedtaget og godkendt 

 

Ad 8 

a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år: 

Leif Scherrebeck blev valgt uden modkandidater.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år: 

Heidi Elbanna - 87 stemmer, valgt for 2 år. 

Mohammed El-Chafei - 97 stemmer, valgt for 2 år. 

Rasul Arslahi - 73 stemmer, valgt for 2 år. 

 

Peer Ebling - 69 stemmer 

Yasser El-Chafei - 44 stemmer 

Nur Ahmed - 61 stemmer 

 

c. Valg af fire suppleanter for 1 år: 

Nur Ahmed -  80 stemmer, valgt som 1. suppleant 

Yasser El-Chafei – 68 stemmer, valgt som 2. suppleant 

Peer Ebling – 61 stemmer, valgt som 3. suppleant 

Ibrahim Amcha - 53 stemmer, valgt som 4. suppleant  

 

Ad 8 

En beboer spørger, hvad det koster at skifte sin entredør til en ståldør? 

Ryan Jørgensen svarer: Det koster 13.000 kr. inkl. montering. 

 

Ved Bispehavevej er der en hæk, som fungerer som chikane, den bør klippes, da den tager udsyn. 

Ryan Jørgensen svarer: Hækken er blevet klippet en gang i år, og den skal klippes igen. 

 

Ved nr. 121 er der en vandskade, hvor belægning er skadet. Ryan Jørgensen tjekker op på dette. 

 

Der er skilt ved BHV i venstre side, som tager udsyn ved ind-/udkørsel til området.  Ryan Jørgensen tjekker op 

på dette. 

 

 

  

Ref./ LW 


