
 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.30 

Mødeleder: Mohammad El Chafei 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 17. november 2014 

 Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

Etablering af gelænder, fliser og lys ved trappe ved fritidsklubben ved  

Rytoften 

Bliver færdiggjort december  

Belysning i Bispehaven 
Ryan tager dette op med varmemestrene. Der skal tjekkes hvor der generelt 

mangler lys i Bispehaven. 

Etablering af belysning ved fodboldbanen med timerkontakt 

Timerkontakt bestilt – slukker kl. 23.00 
b. Nyt fra inspektøren 

-Boligselskabet er kontaktet af beboer ang. Udlejning af festlokale 

nytårsaften. AB06 holder fast i at lokalet ikke lejes ud nytårsaften.   

-Trivselshuset åber igen 4. december. Dog ikke ”fuld styrke” endnu.  

-Når der skal renoveres de næste ca. 3 år vil boligselskabet gerne 

arbejde på at unge fra Bispehaven får jobs i den forbindelse. 

-Ryan har fået en klage ang. Køresel på græsset ved Bispehavevej 55-

57. Der er lagt kampesten ud.  

-Nye køleskabe: Ryan er ved at få priser hjem. Beboerne i rækkehusene 

skal spørges om hvilken størrelse de gerne vil have; mulighed for at få et 

større ved nedtagelse af skab de pt. Står i.  

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

-Flere beboere har spurgt til de mange bump på Bispehavevej. Bumpene 

er sat op grundet fart og er tidligere vedtaget på beboermøde. Dette skal 

så tages op på næste beboermøde.  

-Allan spørger Trine om aftenabningstider i den sorte container. 

-AB06 kalder Ryan ind til udvalg ang. Trafikregulering på skolestien.  

-Morten (varmemester)skal kontakte firmaet der ejer den røde container 

ang. Renovering af denne. 

4. Orientering fra formanden 

Referat til afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



Der mangler referater fra maj-pt. Louise tjekker fælles PC og sender 

dem til Lene Willis 

5. Trafikregulering på skolestigen ved gangbro over Hasle Centervej 

AB06 kalder Ryan ind til udvalgs-møde. AB06s udvalgsrepræsentanter er Mohammad 

og Louise.  

6. Ipad til afdelingsbestyrelsen 

Mohammad har bedt Morten (boligselskab)om priser. Morten har endnu ikke sendt 

priser. Elgiganten har iPad4 til 2400,- Louise og Yassar tager i Elgiganten. 

Mohammad rekvirerer penge fra Boligselskabet.  

7. Arbejdsopgaver: 

Retningslinjer til beboermødet 2015 

Punkt er udsat til næste gang 

Sikring af lejlighedsdørene på 1. og 2. sal (Leif) 

Leif taler med Ryan om opstart af tiltag i 2015 

Billeder af bestyrelsesmedlemmerne med oplysning af udvalgsposter 

Til mødet i januar tager vi billeder 

Plan om etablering af haver 

Mohammad laver udvalg sammen med de beboerer der foreslog det på 

beboermødet.  

8. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2015 

  Afdelingens 6 økonomi – hvorfor stiger huslejen? (Leif og Heidi) 

  Udvalg starter op i 2015 

Spare energi – hvor kan der spares penge til energi? (Bilal og Yasser) 

Udvalg starter op i 2015 

Tryghedsrenoveringen.  (Hassan og Leif) 

Udvalg afventer datoforslag fra Kim 

Kulturdag 2015. (Mohammad, Louise, Hassan og Bilal) 

-Møde med Pia udsat til hun er rask  

-Udvalget har holdt første møde. Der indhentes tilbud inden næste møde. 

Der afsættes 40.000,- 

Hundehold i afdelingen. (Anne og Heidi) 

Forslag fra udvalget:  

Man må holde 1 stk hund eller kat 

Reg. Af husdyr ved boligforening 

Oprettelse af hundetoiletter 

Hunde skal holdes i snor på alle tidspunkter  

Samle efterladenskaber op  

Støj skal holdes på minumum 

Hundeloven skal håndhæves – muskelhunde ikke tilladt 

Reg. Af hundepasning  

Muligheden for frit IT netværk og gratis telefoni (Mohammad)  

Priser skal undersøges og dokumenteres inden beboermøde 2015 

9. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2014 

  Pensionisternes julefrokost – evaluering 

  Anne og Heidi deltog. Julefrokosten forløb godt.  

AB06 mødes med trivelseshuset ang. Planlægning, økonomi, 

opgavefordelingen. Planlægning skal startes start okt. Fremover.  

   



  Beboerudflugt  

      Mohammad indhenter tilbud  

  Bestyrelsens julefrokost 

  Udskudt til Januar  

10. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Heidi og Leif) 

 1 stk klage siden sidst. Boligforeningen svarer beboeren. 

b. Legepladsudvalget.   (Mohammad og Louise) 

 Udvalget starter op i 2015 

 c. Tryghedsrenoveringen  (Leif og Hassan) 

  se ovenfor 

 d. Velkomstudvalget  (Anne, Heidi og Bilal) 

  velkomstmøder holdes i Trivselshuset  

  møde hvert kvartal  

 e. Helhedsplanen  (Heidi, Leif og Hassan) 

  Intet nyt – næste møde 10. december 

12. Beboerhenvendelser 

13. Ansøgninger 

Ansøgning ang. Det åbne værksted. Leif undersøger om lokalet er ledigt og hvem der 

ejer maskinerne etc.  

14. Stof til Vores Blad  

15. Eventuelt 

 Pkt. på næste dagsorden: -Cykelrum til opbevaring  

   -Kælderrum på Bispehavevej  

  


