AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
Mandag den 31-10-2016 – kl. 17.00 til 18.30 i Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Administrationen:
Gæster:
Afbud fra:

Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Peter Hegnhøj, Svend Kristensen, SørenEmil Stenkjær Schutt, Leif Henning Sømod, Peter Rytter Nielsen
Mika Petersen, Karen Ørnholt Møldrup
Karin Peitersen
Kenneth Fuglsang
Bjørn Petersen og Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København, Ulrik
Hjorth, KAB, Henny Jensen (Optimistgruppen)
Svend, Søren-Emil, Karen

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Peter Hegnhøj
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Klub 21
Ulrik Hjorth indledte mødet med at forklare, at Boligselskabet AKB, København havde ønsket dette møde
efter den presseomtale der havde været om Klub 21. I den forbindelse havde boligselskabet ligeledes haft
Klub 21 oppe på et bestyrelsesmøde.
Lotte fortalte om forholdene omkring Klub 21, og pointerede her, at der inden presseomtalen ikke havde
hørt om problemer fra hverken lokalpoliti eller gadeplansmedarbejder, som der nomalt er et godt samarbejde
med.
Derudover beklagede Lotte sig over, at AKB, Københavns bestyrelse ikke havde kontaktet
afdelingsbestyrelsen inden de selv afholdt møde om klubben. Til dette svarede Bjørn Petersen, at de burde
have været bedre til at kontakte afdelingsbestyrelsen.
Mikkel Warming redegjorde for AKB, Københavns bestyrelsens overvejelser i forbindelse med en evt.
lukning af klubben, og fortalte om sine egne erfaringer fra det boligsociale arbejde i Urbanplanen. Klubben
kan være med til at fasholde de unge i nogle rolle, derfor er det vigtigt, at der gives nogle andre tilbud. Her
omtalte han ”matrikelløse tilbud”, dvs. forskellige former for tilbud i og uden for Lundtoftegade.
Kenneth meddelte, at han var blevet oplyst, at de unge selv ønskede klubben lukket.
Efter flere havde haft ordet om forholdene omkring klubben, samt forholdene i det hele taget om hashhandel
mv. i Lundtoftegade, samarbejdet med Københavns kommune mv., blev konklusionen:
1. Der indkaldes til møde med de unge hurtigst muligt. Fra afdelingsbestyrelsen deltager Lotte og Peter H.,
fra administrationen Kenneth og Ulrik, fra Bekymringsgruppen Henny.
2. Der tages kontakt til Københavns Kommune om muligheder for de +18-årige i Lundtoftegade. KAB og
AKB, København skal være med til at kontakte de rigtige instanser i kommunen, så henvendelserne ikke
forsvinder mellem de forskellige forvaltninger.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 3: Evt.
Intet

Ref.: Karin Peitersen

