
 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 17.30 

Mødeleder: Leif Scherrebeck 

 

 

 
Kl. 17.30 Spisning og præsentation af den nye afdelingsbestyrelse. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt  

2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d. 5. august 2014 

 Godkendt  

3. Til og fra driften:  

 a. Siden sidst 

b. Nyt fra inspektøren 

 Ny inspektør fremover. Allan deltager indtil ny er ansat. 

 Trappe etableres ved klubben  

 Alt udendørslys i Bispehaven gennemgåes  

 c. Sager fra afd. 6 bestyrelse 
  Etablering af belysning ved fodboldbanen 
4. Orientering fra formanden 

  Repræsentantskabsmøde d. 22. oktober 

Hvis vi alle dukker op vil vi kunne sikre os en plads, via stor 

valgdeltagelse  

  Beboernes stemme konf. 8 og 9. november 

  Leif sender officielle invitation til alle  
  Billede af hvem, der er i afdelingsbestyrelsen og hvilke udvalg de er med i. 

  Godkendt  
5. Beboermødet i 2014. 

  Evaluering 

  Mohammad, Anne og Louise laver ”regelsæt” for næste års møde. 

  Referat 

6. Konstituering af afdelingsbestyrelsen 

  Kasser – Mohammad  

  Referent – Louise  

  Suppleanternes deltagelse i AB møder 

  Godkendt  

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde 

i afd-6-Bispehaven 



7. Arbejdsopgaver: 

Sikring af lejlighedsdørene på 1. og 2. sal 

Leif sikre afd. Bestyrelsens interesser  

8. Arbejdsopgaver frem til afdelingsmødet 2014 

  Afdelingens 6 økonomi – hvorfor stiger huslejen? Leif og Heidi  

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

Tryghedsrenoveringen – hvordan skabes tryggere rammer? Leif og 

Hassan 

Kulturdag 2015 – hvordan laver vi den bedre? Bilal, Hassan, 

Mohammad og Louise  

Leif aftaler møde med Pia ang. Udgifter/regnskab for Kulturdagen 2014 

Hundehold i afdelingen – vil hundeejere holde reglerne? Heidi og Anne  

Muligheden for frit IT netværk og gratis telefoni – udsat til næste møde  

9. Afdelingsbestyrelsens arrangementer i 2014 

  Pensionisternes julefrokost 

  Godkendt  

10. Stående udvalg 

a. Klage- og hærværksudvalg   (Heidi og Leif) 

b. Legepladsudvalget.   (Mohammad og Louise) 

 c. Tryghedsrenoveringen  (Leif og Hassan) 

 d. Velkomstudvalget  (Anne, Heidi og Bilal) 

 e. Helhedsplanen  (Heidi, Leif og Hassan) 

11. Beboerhenvendelser 

12. Ansøgninger 

 Leif informere ansøger om at der ikke er flere midler i år.  

13. Stof til Vores Blad 

 Heidi og Anne kontakter journalist om artikel om mor/barn gruppen  

14. Eventuelt 

Afd. Bestyrelsen anmoder administrationen om at kræve at der laves børneattest på 

alle der arbejder frivilligt med børn og unge i Bispehaven (aktivitetsforeninger). 

 

Bilal og Louise repræsenterer afd. Bestyrelsen i åbningstiden den 7, oktober 2014.  


