
 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 6. oktober 2015 kl. 18.00 

Trivselshuset 

Mødeleder: Leif Scherrebeck 

 

 

 
Kl. 18.00 Præsentation af den nye afdelingsbestyrelse. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Tilføjet punkt:  Kulturdag 2015 – overskudsfordeling under okt. 8 

 Godkendt 

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 25. august 2015 

 Godkendt. 

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

b. Nyt fra inspektøren 

 Indbygget grill ved multibanen – AB beslutter at rive den ned.  

 Fibernet i lejlighederne vil koste 10.000-15.000kr per lejlighed.  

 Skal vi beholde alle vaskehuse? AB ønsker mere info ang. forbrug. 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse   

4. Orientering fra formanden 

  Rammerne omkring afvikling af afdelingsbestyrelsesmøder 

  Leif gennegik hvordan vi plejer at holde AB møder. 

Repræsentantskabsmøde d. 21. oktober 

Leif, Laila, Mohammad og Hassan deltager  

  ”Afdelingsbestyrelsens opgaver, ansvar og kompetence” 7. okt. 

  ”Budgetkursus” 4. nov. 

  ”Beboernes stemme” konf. 14 og 15. november 

5. Beboermødet i 2015. 

  Evaluering 

Mødet forløb godt. Næste år skal AB være mere opmærksomme på at 

lave aftale om ”bede-tidspunkt” 

  Referat 

Rettelser til Lene: Kim mangler i AD3, Hanne-Vibeke hedder Anne-

Vibeke i AD3 og Leila Diis i AD8b. 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



  Forslag: 

   Anti-hærværks-kampagne 

   Gratis løsning for nye døre til lejemålene 

   Forslagene skal være del af pkt. 8 

6. Konstituering af afdelingsbestyrelsen 

  Kasser  

  Mohammad fortsætter 

  Referent 

  Louise fortsætter  

7. Arbejdsopgaver 

 Punkt 7 sløjfes og rykkes sammen med pkt. 8  

8. Arbejdsopgaver frm til afdelingsmødet 2016 

  Afdelingens 6 økonomi – hvorfor stiger huslejen? (Leif, Louise) 

Spare energi – hvor kan der spares penge til energi? (Bilal?, Najma) 

Tryghedsrenoveringen – hvordan skabes tryggere rammer?   

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

Bilal?)  

Hundehold i afdelingen – vil hundeejere holde reglerne? (Heidi, Louise) 

Muligheden for frit IT netværk og gratis telefoni  

Optimering af vores lejemål (flettes sammen med økonomi møde med 

Morten)  

Hvad en afdelingsbestyrelse laver (Leif, Laila) 

Kulturdag 2015 

Opbevaring af indkøbte ting – opbevares i Klubben 91s kælder. Nyt sted 

skal findes. Heidi, Louise og Mohammad laver liste over ting/antal. 

Skema laves over alle frivillige og hvor mange dage de forskellige arb.  

9. Århus børn og unge politik  (Louise) 

 Louise sender info rundt igen – kommentar sendes til Leif senest onsdag aften.  

10. Aktivitetslokaler  (Heidi) 

  Behandling af ansøgninger i samarbejde med administrationen 

AB holder møde med Lene Willis ang. nuværende aktiviteter; muligheder 

for deling af lokaler. Heidi, Leif og Leila tager mødet med Lene. 

11. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2015 

  Pensionisternes julefrokost 

  8. december. Heidi + Laila deltager (evt. Louise)   

  AB spiser evt. rester. 

12. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   ( ? og Leif) 

b. Legepladsudvalget.   (Mohammad og Leila) 

 c. Tryghedsrenoveringen  (Leif og ?) 

 d. Velkomstudvalget  (Heidi og Louise) 

 e. Nuværende Helhedsplanen  (Leif og Hassan) 

 f. Ny helhedsplan 2017  (Heidi) 

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

13. Beboerhenvendelser 

14. Ansøgninger 

 Ansøgning om støtte til månedligt bankospil i trivselshuset. 

o AB bevilliger pengene – Mohammad tjekker om vi har 3000,-  



 Ansøgning om brug af træværkstedet til reperation af elektronik (ansøger er 

Kaled Al Jaf, Bispehavevej 75, 1.th., mobil: 3177 4447, mail: 

khaledaljaff66@yahoo.com) 

 Leif beder Lene sende mail til alle udestående ansøgere ang. hvorfor det tager 

tid at få fordelt alle lokaler.  

15. Stof til Vores Blad 

16. Eventuelt 

 

 

 

 

mailto:khaledaljaff66@yahoo.com

