AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 07-01-2020 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

Søren-Emil Stenkjær Schütt, Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend
Kristensen, Leif Sømod, Carina Hougaard Jensen
Bo Andreasen, Line Bach Holm, Naima Mouna, Kim Nicolaisen
Mia Leed Jensen
Feride Muslii, Mustapha Echiheb, Lone Steffensen

Punkt 1: Valg af ordstyrer
•

Bo Andreasen blev valgt som ordstyrer.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
•

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelser under ’Punkt 9: Eventuelt’:
o PR på vegne af FOF
o Orientering om samarbejdet med særboligerne
o Procedure for deltagelse på kurser på vegne af bestyrelsen
o Støttekoncert vedrørende det nye beboerhus

•

Følgende punkter er rykket fra ’Punkt 6: Til Diskussion’ til ’Punkt 5: Til beslutning’:
’Koncert med Goldschmidts akademiet i samarbejde med Urban 13’, ’Klage fra
Pusterummet’, ’Ansøgning fra Fædrenetværket’, ’Ny ansøgning fra Pusterummet’.

Punkt 3: Godkendelse af referat
•

Referat fra mødet den 19. december 2019 blev godkendt.

Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Punkt 5: Til beslutning
•

Koncert med Goldschmidts akademiet i samarbejde med Urban13
I efteråret snakkede Søren-Emil med Goldschmidts, som tilbyder gratis musikundervisning
til børn i socialt belastede områder, om at arrangere en koncert i AKB, Lundtoftegade.
Der er fundet en dato til afholdelse af koncerten, nemlig onsdag d.19. februar. I forbindelse
med koncerten vil stifteren af Goldschmidts give et foredrag. Formålet med arrangementet
er at få koblet nogle af vores unge i AKB, Lundtoftegade til det gratis musiktilbud som
Goldschmidts tilbyder.
Er det noget vi skal gå videre med, og hvordan skal samarbejdet og set-up se ud?
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Søren-Emil har talt med Urban 13 om, at vi kan afholde arrangementet i samarbejde med
dem og hos dem, da koncerten kræver et forholdsvist stort set-up og Urban 13 har erfaringen
samt udstyret til dette. Koncerten og foredraget koster 10.000 kr. Pengene går til de fire
musikanter og foredraget. Vi kan eventuelt hente pengene fra den pulje som Kunst og kultur
har fået stillet til rådighed.
Arrangementet kan dermed blive et samarbejde imellem AKB, Lundtoftegade, Kunst og
kultur, Urban 13 og vores foreninger. F.eks. kan Kvindeklubben tilberede nogle snacks til
arrangementet. Derudover kan vi spørge musikmedarbejderen Seth, om han har mulighed
for at være med.
Beslutning: Der er enighed om at gå videre med arrangementet. Søren-Emil snakker med
Goldschmidts om tidspunkt samt i hvilken rækkefølge, aktiviteterne skal foregå.
Umiddelbart vil følgende rækkefølge give bedst mening: 1. foredrag, 2. Mad 3. Koncert.
Naima snakker med resten af Kvindeklubben om at tilberede snacks til arrangementet.
•

Klage fra Pusterummet
Vi har modtaget en klage fra en beboer vedrørende dårlig rengøring af Pusterummet.
Beboeren fandt Pusterummet efterladt rodet og beskidt og måtte selv vaske diverse service
af. Bestyrelsen har før modtaget lignende klager om for dårlig rengøring af Pusterummet,
hvilket vi naturligvis skal have fundet en løsning på.
Som det er nu, er der ingen kontrol af Pusterummet. Det vil sige, der er ikke en aftale om, at
Pusterummet bliver tjekket for rengøring og at service tælles op efter, at det er blevet lejet
ud. Der er altså ingen konsekvenser ved at efterlade lokalet beskidt.
Spørgsmålet er, om vi skal sætte rengøring på? Dette vil naturligvis medføre, at det bliver
dyrere at leje lokalet.
Beslutning: Bo Andreasen fra bestyrelsen går over i Pusterummet hver mandag i januar og
tjekker hvordan lokalet er efterladt. Vi kan på den måde bedre vurdere, hvor galt det står til
med rengøring og på den baggrund beslutte, om det er nødvendigt at sætte rengøring på.
Hvis det er beskidt, sørger Bo for at dokumentere det.
Problematikken vil blive taget op til Driftsudvalgsmødet onsdag d. 15. januar 2020.

•

Ansøgning fra Fædrenetværket
Vi har modtaget en ansøgning fra Fædrenetværket, som har ansøgt om 3500-4500 kr. De
ansøger om en bærbar pc, der skal bruges til møder, at søge midler, registrering, lektiehjælp,
generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt skrive opslag.
Ansøgningsskemaet er ikke fyldestgørende som det er afleveret, hvilket skal være i orden,
når man søger midler. Det er en grund til, at vi har brugt tid på at udvikle et
ansøgningsskema, og vi vil gerne holde fast i vores procedure med ansøgningsskemaet.
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Generelt er der blevet efterlyst mere gennemsigtighed i forhold til hvilke foreninger, der
ansøger og hvad de har brugt pengene til. For at imødekomme denne forespørgsel kan vi
bruge Lundposten til løbende at fortælle historier om, hvad de individuelle foreninger har
brugt deres midler til. F.eks. hvis en forening har været på en tur et sted hen for de ansøgte
midler. Derudover vil vi også opfordre foreningerne mere til at søge disse midler.
Beslutning: Vi skriver et pænt afslag til Fædrenetværket, hvor vi opfordrer dem til at bruge
deres egen pc. I bestyrelsen og i andre grupper bruges egen pc også. Søren-Emil formulerer
et svar. Derudover skal de mindes om at udfylde ansøgningsskemaet.
Punkt 6: Til diskussion
•

Debatmøde med alle boligordførere og eventuelt Københavns Kommune
Mødet finder sted i februar i beboerhuset/den kommunale bygning
Punktet er rykket til mødet d. 16. januar.

•

Den kommunale bygning
Vi har fået mulighed for at overtage hele eller dele af det tomme kommunale lejemål. Alt
afhængig af hvad vi vælger, vil det medføre en huslejestigning.
Vi går sammen ned og ser lokalerne og diskutere, hvad vi tænker og ser af muligheder.
Bestyrelsen tog sammen over og så lokalerne i forhold til hvilke renoveringer, der skal
udføres, og hvad vi skal have et tilbud på.
Dette punkt er en udvidelse fra mødet d. 19. december. For yderligere information henvises
der derfor til Punkt. 6: Til diskussion: ’Kommunale lokaler ved det lille vaskeri - Et
kommende bylivskontor?’

•

Hvordan støtter vi bedst muligt op om ungegruppen(erne)?
Vi har inviteret Seth, Louise, Rasmus og Eline til at komme og diskutere, hvordan vi bedst
muligt støtter op om ungegruppen(erne).
(Obs. De har ikke accepteret møde-invitationen endnu, så måske bliver dette punkt rykket).
Punktet er rykket til torsdag d. 16. januar 2020.

Punkt 7: Til orientering
•

Arbejdet i AKBs værdipolitiske panel
Bo Andreasen har været til møde i AKBs værdipolitiske panel. Han vil i den anledning
gerne orientere bestyrelsen om arbejdet.
Bo har orienteret bestyrelsen om den kvalitative undersøgelse, som, her kort fortalt, vedrører
de fælles værdier for AKBs boligafdelinger. Beboerne, der deltog i undersøgelsen, blev
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spurgt ind til deres oplevelser med at bo alment, de levede værdier samt det gode ved at bo
alment. Dette er mundet ud i seks typer af beboer og 14 forskellige værdier tilsammen.
Det næste møde med panelet finder sted i februar.
Punkt 8: Faste punkter
•

Kommunikation: Forslag til hvad der skal kommunikeres ud i februar 2020 v/ Mia
OBS: Lundposten holder ferie i januar, så næste nummer er til februar. Deadline for indhold
til Lundpostens februar udgave er d. 25/1 2020.
o Opsamling af seminar
o Historier samt en opfordring fra afdelingsbestyrelsen om at søge aktivitetsmidler.
o Reklame for FOF.
o Artikel / fortælling om de tre afholdte Talerum.
o Reklame for yoga om onsdagen. (Opstart er d. 15. januar.)
o Indkaldelse til Generelforsamlingen

Status på aktivitetspuljen: v/ Mia
2019: Der er 35.923 kr. ud af 251.000 kr. tilbage i puljen.
2020: Der er 116.380 kr. ud af 350.000 kr. tilbage i puljen.
Punkt 9: Eventuelt
•

PR på vegne af FOF
FOF har efterlyst hjælp til at reklamere for dem, da de indtil videre kun har fået fire
tilmeldinger.
Vi har modtaget nogle plakater fra dem før jul som Lotte vil hænge op i blokkenes opgange.

•

Orientering om samarbejdet med særboligerne
Vi vil gerne have større indsigt i vores samarbejde med specialboligerne. Hvad er det helt
præcist for et samarbejde bestyrelsen har med Nørrebrobyggerne omkring særboligerne?
Dette vil vi gerne have opsamlet på et møde med Nørrebrobyggerne, så vi som bestyrelse er
bedre orienteret om samarbejdet.
Beslutning: Vi snakker med Kenneth om dette på vores bestyrelsesmøde torsdag d. 16.
januar. Derefter beslutter vi, hvad der skal gøres og aftaler eventuelt et møde med
Nørrebrobyggerne.
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•

Procedure for deltagelse på kurser på vegne af bestyrelsen
Hvad er procedurerne, når man tilmelder sig et kursus på vegne af bestyrelsen? Er der nogle
forpligtelser?
Når man har tilmeldt sig et kursus, skal man melde til bestyrelsen, at man deltager og
efterfølgende eventuelt orientere bestyrelsen om / fremlægge, hvad man har fået ud af
kurset.
Støttekoncert vedrørende det nye beboerhus
Dette punkt er en udvidelse fra mødet d. 19. december. For yderligere information henvises
der derfor til Punkt. 6: Til diskussion: ’Kommunale lokaler ved det lille vaskeri - Et
kommende bylivskontor?’
Line har indtil videre aftalt nogle møder med en række forskellige kunstenere. Derudover er
planen at arrangere nogle battles, forskellig kunst, et Wall of Fame-projekt mv.
Line fremlægger en produktionsplan d. 17. januar (på bestyrelsesseminariet).
Indtil videre bliver det d. 11-12 april eller 21-22 maj, men den præcise dato vil blive bestemt
snartest muligt.

Punkt 10: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
•
•
•
•
•
•

15. januar: ”Talerum 3 – deltagelse” med Labland kl. 19-20.30 i Klubben
16. januar: AB-møde admin kl. 16:30
17.-19. januar: AB-seminar hen over weekenden
29. januar: Nytårskur og status for NørreBrobyggernes arbejde i Lundtoftegade, Lundtoftegården og
Titanparken, kl. 17:00-20:00 (Hvem deltager?) meld gerne tilbage til hende om I kommer.
Bestyrelsen skal melde tilbage til hende individuelt.
4. februar: AB-møde kl. 16:30
12. maj 2020: Afdelingsmøde (regnskab)

Punkt 11: Oversigt over arbejdsgrupper m.v.
Følgegruppe: Udvikling af gården
ved Blok G
Arbejdsgruppe: Principper for
fordeling af aktivitetsmidlerne
Følgegruppe: CFBU, Det almene
potentiale i fællesskabet
(Labland) og DEK
Solcelle-udvalg
Arbejdsgruppe:
Bestyrelsesseminar
Arbejdsgruppe: Forskønnelse af
de grønne områder

Jeanette, Jonna og fra bestyrelsen Line, Allan, Naima, Kenneth,
Lotte, Søren-Emil og Mustapha.
Lotte, Carina, Line og Mustapha arbejder på at præsentere forskellige
muligheder op til bestyrelsens interne seminar i januar.
Søren-Emil, Line, Lotte, Bo og Kim
Allan, Svend + flere på vej
Søren-Emil, Lotte, Naima og Line
Emneforslag: Mere åbne foreninger, velkomst til nye beboere, åbent
hus, servicerammer m.v.
Lotte og Leif
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18+ café-ansvarlige i bestyrelsen

Søren-Emil, Line og Kenneth er kontaktpersoner til Pusterummet

Afbud meldes til Søren-Emil: 28 90 08 10 eller Lotte: 20 76 23 36
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