AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 19-5-2016 – 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, John Sørensen (Stine Kvam)
Karin Peitersen
Kenneth Fuglsang
Stine (sygeorlov), Pernille, John

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Møde med BUF (Københavns Kommune)
Møde med repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Københavns Kommune, Område
Nørrebro-Bispebjerg, om lukning af Lunden.
Repræsentanterne fra BUF orienterede om lukningen af Lunden, der var sket i forbindelse med trusler af
personalet. Pt var de ved at tømme lokalet efter der havde været hærværk, mens det har stået tomt. De
meddelte ligeledes, at de var ved at se på nye lokaler både i og udenfor Lundtoftegade. Ligeledes blev det
meddelt, at de fremover vil være skarpe på aldersgrænsen, der er for de 14–18 årige og at der ikke vil blive
holdt åbent i weekender, men de vil gerne indgå i et samarbejde om andre tilbud.
Hvad angik de 10–14 årige mente BUF, at der allerede var mange tilbud til den aldersgruppe i
Lundtoftegade, og det derfor ikke var nødvendigt at starte nyt op. Dog ville de allerede nu starte en aktivitet
om fredagen, hvor de 10-14 årige vil få tilbud om at blive kørt til andre fritidsklubber.
Afdelingsbestyrelsen og ejendomsleder gjorde opmærksom på, at problemerne i Lundtoftegade eskalerede
og der burde gøres noget nu – også for gruppen over 18 år. Beboerne føler sig utrygge, der er begyndt at
komme hærværk og der mangler afklaring om kommunen vil opsige lokaler – hvis dette er tilfældet vil det
evt. gå udover beboernes husleje, hvis ikke lokalerne hurtigt kan genudejes.
BUF gjorde opmærksom på, at en ny klub for de 14–18 årige først vil åbne den 1. august og at BUF ikke har
tilbud / ansvar for unge over 18 år, da de hører under Socialforvaltningen. Det blev lovet, at der dagen efter
skulle tages kontakt til Socialforvaltningen om problemer med de unge over 18 år.
Det blev aftalt, at bestyrelse og administration løbende skal informeres om det videre forløb.
______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Eventuelt
Kondiklubben havde søgt om en bevilling på 5.500 kr. Dette blev bevilget.

Ref.:
Karin Peitersen

