AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 28-1-2016 – kl. 16.00 til 19.00 Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Administrationen:
Afbud fra:

Liselotte Christiansen, Henny Jensen, Allan Ibsen, Pernille Hulstrøm
Peter Hegnhøj, Svend Kristensen, Stine Kvam
John Sørensen
Karin Peitersen
Kenneth Fuglsang
John, Pernille, Stine, Allan

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Ordstyrer: Peter Hegnhøj
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referatet fra mødet den 15-10-2015 & den 13-1-2016
Referat fra mødet den 15-10-2015 udgår.
Tilføjelse til punkt 4 i referat fra den 13-1-2016: 12 timers kursus i førstehjælp var ikke kun for natteravne,
men for beboere i Lundtoftegade. Med denne tilføjelse godkendtes referatet.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Administrationen:
Ambassadører til etablering af optog
Kontakten til gruppen vedr. optog i kvarterer overgår til Områdesekretariatet.
Tjekliste
 Rotteproblemer: Kenneth er i dialog med Frederiksberg Kommune, der har lovet at gøre noget ved
affaldssituationen på deres område.


Hjertestartere: Tilbuddet på opsætning af 3 hjertestartere med skabe og tilhørende kurser beløber sig
til 50.000 kr. ex moms. Der indhentes tilbud på kurser fra anden udbyder.



Flytning af espalier: Der indhentes tilbud på, hvad det koster samt skitseforslag til ændringer i det
område, hvor det skal placeres.

Eventuelt
Kenneth orienterede om den aktuelle bemanding blandt servicemedarbejderne
Det er besluttet, at der skal købes en container til borde og stole der bruges ved arrangementer i forbindelse
med ”Liv under buen”. Frederiksberg er med til at deles om udgiften.
Kenneth indkalder styregruppen i Solcellepojektet til møde. Der er opstået flere nye økonomiske aspekter,
der skal løses.
Der er indkaldt til møde i Bredbåndsgruppen, der skal se på spørgeskemaundersøgelsen om Parknet.
_______________________________________________________________________________________

Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen:
1. Visioner
Peter kom med oplæg til, hvad det er for visioner, der skal være for Lundtoftegade og de
udfordringer, der skal arbejdes med i forhold til en ny helhedsplan.
Bestyrelsen diskuterede blandt andet, hvad der skal være kendetegnet for Lundtoftegade, og hvad det
er for værdier, der skal lægges vægt på.
Peter samler op på ideerne, og det blev besluttet at fortsættes diskussionerne på de kommende møder
til der foreligger et forslag til visioner.
2. Jubilæum
Der er mandefald i forberedelsesgruppen, og punktet blev udskudt til næste møde.
3. Projekt ”Mig og min nabo”
Der var noget usikkerhed om projektet, der handler om psykisk syge i boligområderne, overhovedet
var en invitation til Lundtoftegade.
Konklusionen var, at invitationen ikke var til Lundtoftegade, og at vi ikke foretager os mere i denne
sag.
4. Evaluering af nytårskuren
Punktet blev udskudt til næste møde.
5. Ansøgninger fra klubber for 2016
Punktet blev udskudt til næste møde.
6. Besøg hos nyindflyttere
Alt materiale nu klar og de første besøg finder sted i uge 5.
7. Orientering om facebooksider
Der er enighed om at bruge facebook-siden ”Liv i Lundtoftegade”, som fælles side. Peter og Mille
arbejder videre med at gøre denne side klar til dette.
8. Orientering om hjemmeside
Der havde været et første møde med KAB, hvor ønsker til indhold på siden var blevet gennemgået.
Afventer forslag fra KAB, hvordan siden kan se ud.
9. Urban Gardening
Punktet blev udskudt til næste møde.
10. Bustur
Lotte uddeler brev til de frivillige om, hvad de kan have af ønsker til udflugt.
11. Blokrådsmøde 23. februar 2016
Punktet blev udskudt til næste møde.
12. Kondiklubben og samarbejde med Kbh. Kommune
Udvalget (Lotte, Henny, Svend) er i en god proces med bestyrelsen for kondiklubben og Københavns
Kommune. Arbejdet fortsætter.
13. Eventuelt
Intet
_______________________________________________________________________________________

Punkt 7:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
Intet
________________________________________________________________________________
Punkt 8: Tjeklisten:
 Tjeklisten gennemgås
Tjeklisten blev gennemgået – ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Punkt 9: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
 Strategidag #6 den 27. februar kl. 9 – 13 (AKB, København)
 Beboerrepræsentantskabsmøde i KAB tirsdag den 15. marts kl. 17 – 21.
______________________________________________________________________________________

