AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 16-6-2016 – kl. 16.00 til 19.00 i Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Administrationen:
Afbud fra:

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

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og referent
 Lotte og Peter
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referatet fra mødet den 2-6-2016
 Godkendt.
 Under dette punkt blev det kort drøftet om bestyrelsesmøderne kan flyttes fra torsdag til tirsdag. Der
var tilsyneladende ingen hindringer i at gøre det, men vi venter med den endelige beslutning til
konstitueringsmødet for den nye bestyrelse i september.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Administrationen:
1. Status vedrørende den midlertidige lukning af Lunden
 Der er kommet mail fra Mikala, man forventer at åbne en fritidsklub for de 10-18 årige i nr. 43 til
August.
2. Vandsparekit
 John refererede fra et møde med HOFOR, hvor vi fortalte om bebyggelsen.
 Man drøftede at lave en vandsparekampagne gennem børnene.
 Vores vandspareprojekt er kopieret i hele KAB.
 Svend mente vandtrykket bør sættes op, så det holder hele vejen op i højhusene. Kenneth kigger på
det.
3. Talende container
 Der er udviklet en ”talende” container, der kan rapportere når den er ved at være fuld. Kenneth
orienterede om, at det system ikke kunne benyttes ved skakterne.
 Der er kommet en ide fra Københavns Kommune om et automatisk skubbesystem, der kan bytte
containerne ved skakterne – Kenneth kigger på det.
 Driftsudvalget og Peter kigger videre på affaldshåndteringen når gårdprojektet er afsluttet.
4. Fællesspisning med Ahmad tirsdag d. 21. juni
 Det bliver kl 17. på Flammen. 4 fra bestyrelsen deltager.
5. Ansøgning om uddannelsesstøtte fra Socialstyrelsen
 Peter arbejder med det. Deadline er 21/6. Kenneth sender AKB Københavns CVR-nr til Peter.
6. Personalenyt
 Søren har sagt sin stilling op.



Kasper er ny informationsmedarbejder.

7. Eventuelt
 25/8 er der budgetmøde med AB
 Kenneth orienterede om, at en forøgelse af budgettet med 450.000 kr. betyder en stigning i huslejen
på 1%.
 KAB har gjort opmærksom på at kontanthjælpsreformen kan betyder økonomiske problemer for
nogle af vores beboere. Reformen betyder 30.000 kr. mindre pr. år for en enlig mor. Vi evaluerer
virkningerne senere i år. Irma kan hjælpe beboerne med gældsrådgivning.
 John orienterede om at mange af beboerne i G føler sig usikre, bl.a. på grund af manglende
belysning. Kenneth skal have en snak med drengene fra K21 – de har kontaktet ham. Henny vil med
til det næste møde med dem og hun påpegede, at mange skolepiger var bange for drengene.
 Allan have observeret rotter ved Fælleshaven, 3 døde og en levende – der er gravet 2 store huller
under containeren. Kenneth checker.
 Der bør være en container til affald ved fælleshaven.

_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen:
1. Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
 Der er kommet en ansøgning fra Natteravnene om dækning af udgifter vedr. Landsmøde 10/9 2016.
Ansøgningen blev godkendt.
2. Planlægning af Afdelingsmødet i september, herunder fordeling af emner til beretningen.
 Fordeling af emner til beretningen – deadline 11. august.
 Peter: Solceller, skrald, byggeudvalg, sammendrag af Johns indlæg vedr. opførsel ti afdelingsmøder.
 Svend: Kondiklubben
 John: Parkeringsforhold
 Allan: Knuthenborgturen
 Henny: Driften
 Lotte: Helhedsplan, dit og dat
3. Rekruttering til afdelingsbestyrelsen – mødehyppighed og ugedag, efter afdelingsmødet
 Lotte checker med to emner til bestyrelsen.
 Tirsdage kan være en mulighed. 2 gange om måneden?
4. Indlæg til beboerbladet – (Johns indlæg i beretningen?)
 Johns indlæg kommer i.
 Gerne flere indlæg.
 Måske et indlæg om forsikringer efter branden i A
5. Flytning af kvindeklubberne – ny dato m.m.
 Ny dato til information om flytningen: 25/8 – kl 16 eller kl 19.
6. Planlægning/evaluering af besøg hos nyindflyttere
 Vi skal måske have et nyt koncept.
7. Debatcafé i efteråret
 Vi vil godt have noget med råderetten, men det skal ligge senere end september. På stand-by indtil
videre, vi vender tilbage. Henny har materiale om det.

8. Evaluering af Knuthenborgturen – skal vi gentage ”succesen” til næste år.
 Dårlig bus og dårlig chauffør – mikrofonen virkede ikke – vi får 800,- retur fra vognmanden.
 Ellers vist ok.
9. Status på jubilæums forberedelser
 Der er check på det.
10. Tjeklisten
 Udskydes til næste gang.
11. Eventuelt
 Intet
_______________________________________________________________________________________
Punkt 6:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
 Intet
_______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
 Intet
______________________________________________________________________________________

Ref.:
Peter Hegnhøj

