
Godkendt referat 

Tirsdag d. 7. januar 2014 kl. 17.30 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 3. december 2013 

 Godkendt 

 

3. Til og fra driften:  

a.Siden sidst 

Køleskab i selskabslokale 

 

 Køleskab skulle have funktionsfejl. Flere har åbenbart velvilligt hjulpet til på 

opgaven, som har givet lidt forvirring. Det korte af det lange er at de to 

køleskabe, vinkøleskabet med glaslåge, samt fryser fungerer, og køler det de 

skal. Dvs. alt teknik virker, så vi kører videre med de nuværende skabe. Dog 

tænger de til en solid rengøring, så vi har bestilt Krystal til opgaven for at 

komme i bund. 

 

Cykel og mc parkering. 

 Blok A7 cykelrum er ryddet og klar til brug, som tidligere orienteret. På BHV 

er der bestilt låge til det sidste skur, og der skulle være skiltet på begge skure. 

Hængelås på det ene skur, vil blive ekstra sikret med kæde. 

Vedligeholdelse af facader.  

 Fortsætter efter senest beslutning om plader i stedet for skærmtegl 

 Klager over Bagner. FLJ – En klage er selvfølgelig en for meget, men vi er 

nød til at have klagerne på skrift. Det at vi har hørt om at andre har haft dårlige 

sager med Bagner, kan vi ikke bruge til så meget. Vi skal have det på skrift, så 

vil jeg gerne kigge på det. Dag, tid og sted, samt hvad var problemet! 

 Gæsteværelser i 39 U. Baggang trænger til fejning. Flemming har snakket med 

VM Morten, som sætter GM Mogens på med det samme. 

 

  

 

 

 



b. Nyt fra inspektøren 

 Nye maskiner i vaskeriet på BHV køre som forventet. 

 Der har været i den nærmeste tid været 5-6 indbrud i området. 

 Der bestilles hæg og hegn i ”hullet” på bispehavevej i år. Fliserne som går fra 

trappe optil den nye hæk fjernes og der hyldes op med jord og der bliver sået 

græs. Udarbejdes af ”AktivUng” 

 Nyt maskinrum til driften på HCV 179U 

 

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 

 Bord i vaskeri på BHV 105 er fjernet. Beboere ønsker et nyt sat op. Driften 

afventer klager fra beboere før de gør noget. 

 

 Vi fortsætter videre med at udarbejde det første projekt i ”AktivUng” og dato 

på start er omkring februar måned 2014. 

 

4. Orientering fra formanden 

 

 Beboernes stemme i Trivselshuset til februar. 

 Vi er på Ghettolisten igen. 

 1. marts repræsentantskabs weekend. 

 

5. Borgermøde 
Folder på Arabisk? 

 Vi arbejder videre på folderen. 

 

6. Kulturel fest 
 

 Vi laver et buget til formålet og invitere alle beboer fra Afd.6 som evt. kan bidrage 

med noget til festen f.eks. mad, underholdning osv. 

 

 Vi har snakket med Jamal, Walid fra afdelingsbestyrelsen i Gellerup om hvordan 

det arrangeres da de også har sådanne et arrangement 2 gange om året. Vi vil 

gerne samarbejde med dem i et af dem til at starte med. Derefter arbejder vi hen 

imod at arrangere vores eget i afdeling 6. 

 

 Vi kontakter Pia Mortensen og høre om hun vil bidrage med noget til formålet. 

   

7. Arbejdsopgaver 

Muligheder for øget sikring af lejlighedsdøre på 1. og 2. sal (Yasser og Hassan) 

 Vi udarbejder et forslag til administrationen til at øget sikring af dørene. 

 

Energibesparelse – solenergi  (Yasser og Hassan) 

 

 Vi snakker med Allen Søstrøm og Kristian Jensen fra administrationen. 

 

 

 



8. Stående udvalg 

 

a. Klage- og hærværksudvalg (Ibrahim og Leif) 

 

 Vi afventer stadig en liste over hærværk i 2013 

 

b. Legepladsudvalget.  (Mohhammad og Shugre) 

 

 Gummi-faldunderlag i stedet for grus. Vi kigger på en prøve til nr. 91 rutsjebane, 

Mohammad og Flemming går en tur og kigger på det, Flemming laver aftalen! 

    

c. Aktivitetslokaleudvalget. (Ibrahim, Yasser og Mohammed) 

 

 Der bliver udarbejdet en ny kontakt, samt nye regler for aktivitetslokaler, som vi 

sender det ud til formændene i lokalerne i februar måned. 

 

d. Tryghedsrenoveringen (Leif og Yasser) 

 

 Allan har snakket med borgmester Jakob Bundsgård og benjamin simsic om vi kan 

få midlerne til projektet noget tidligere da vi har brug for dem hurtigst muligt. 

Helst før 2016 

 

e. Velkomstudvalget (Shugre og Seyed) 

 

 Venter 

 

 g. Helhedsplanen (Leif og Hassan) 

 

 Leif og Hassan var til møde den 12. december. 

Leif forstår at have indblik i hvad gruppen har lavet fra gang til gang.Temasat. 

 

h. Affaldsudvalget (Yasser og Leif)  

 

 Vi finder en pris på nogle klistermærker som viser ”der må ikke stilles storskral 

her” som bliver placeret på de nye affaldscontainere. 

 

 Vi flytter storskraldsburet og åbner for oven permanent, åben i tre sider for nem 

aflevering og tømning affald af Affald-Varme. Yasser og Flemming går en tur og 

kigger på det, Flemming laver aftalen! 

i. Ungeudvalg  (Yasser, Mohammadog Hassan) 

Møde 12. dec 2013 

 Vi snakkede om at der skulle holdes møde hvert kvartal hvor vi snakker om hvilke 

aktiviteter som forgår i den nærmeste fremtid, og vi vil oprette en fælles Facebook 

profil (Hotspot) som aktivitetslokalerne kan tilføje sig og byde ind med noget. 

 

 



9. Beboerhenvendelser 

 Ingen 

  

 

10. Ansøgninger 

 Ingen 

 

11. Stof til Vores Blad 

 

 Vi laver en lille artikel om ”aktivUng” projekt 

 

12. Eventuelt 

 Intet 


