AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Dagsorden – Tirsdag den 22-11-2016 – kl. 17.00 til 20.00 Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Administrationen:
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
Allan, Kenneth, Mika (sygemeldt)

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Peter H.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referater fra mødet den 8/11.
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Administrationen:
Punktet udgår da Kenneth har meldt afbud.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen:
Seminar om sociale helhedsplan – evaluering
Der var stor tilfredshed med seminaret, både i forhold til indhold og til det sociale samvær, der gav
bestyrelsen mulighed for at lære hinanden bedre at kende.
Oplægget om den sociale helhedsplan gav et godt overblik over, hvad der skal ske de kommende år. Spillene
var gode, dog savnede man en opsamling på frivillighedsspillet.
Det var også godt, at medarbejderne deltog lørdag.
Peter H. vil gerne komme med et oplæg om visioner på et senere møde.
Fremtidens bestyrelse og bestyrelsesopgaver / oplæg v. Søren-Emil efterfølgende
Søren- Emil gav ideer til, hvordan vi fremover kan løse opgaver i fællesskab og udnytte de ressourcer, der er
i bestyrelsen. Det handler blandt andet om, der er en fælles forståelse for, hvad det er for opgaver, der skal
løses, og at der evalueres.
Det blev besluttet, at der fremover skal sættes tid af til tema-drøftelser, så man kan gå mere i dybden med
udvalgte emner, herunder også bruge de spil, der er indkøbt om frivillighed. Ligeledes skal der være plads til
aktiviteter, hvor man lærer hinanden bedre at kende.
Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Der var ansøgning fra den marokkanske kvindeklub om 1.000 kr. til deres julearrangement. Arrangementet
falder udenfor de gældende retningslinjer for at søge midler fra aktivitetspuljen, da det kun er for egen
forening. Klubben opfordres til, at afholde et arrangement, der omfatter alle 4 kvindeklubber i den nye
kvindeklub, under vaskeriet.

Tur for beboere
Turen går til Tivoli den 10. december. Der sælges billetter indtil den 2. december, hvor der så laves en
opsamling på, hvor mange og hvem der deltager.
Flytning af kvindeklubber
Kvindeklubberne har accepteret flytningen til de fælles lokaler under vaskeriet. Processen har været god.
Lokale til Fædrenetværk
Fædrenetværket tilbydes lokaler i Blok D. Lotte giver dem besked.
Akustikforbedringer i klubber
Svend arbejder på sagen.
Forbedringer af cykelparkering /svar på beboerhenvendelse
Peter H. har taget kontakt til beboer, der gerne vil være med i et udvalg om bedre parkeringsforhold for
cykler.
Indlæg til Beboerbladet
Bladet udkommer i januar.
Karen skriver om bestyrelsens seminar.
Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen kunne være med til at få de gode historier frem, f.eks. ved at tage dem
op på bestyrelsesmøderne. Her kunne også overvejes, hvem der kunne være månedens beboer.
Nedsættelse af udvalg til forberedelse af nytårskur for bestyrelse og medarbejdere den 27. januar
Leif, Peter R. Peter H. og Lotte forbereder nytårskomsammen for medarbejdere. Peter H. indkalder til møde.
Tjeklisten
Tjeklisten blev gennemgået.
Årsplan: Skal der være et eller to bestyrelsesmøder i december, er første møde i januar den 3.?
Mødeplanen frem til jul ser således ud:
6. december: Bestyrelsesmøde hvor adm. deltager.
3. januar: Bestyrelsesmøde, hvor adm. deltager.
17. januar: Tema bestyrelsesmøde
Eventuelt
Det skal afklares, hvordan organiseringen af følgegrupper skal være i forbindelse med den nye helhedsplan.
Det blev besluttet, at der skal være en turnus, hvor man skiftes til at sørge for kaffe og efterfølgende opvask
til bestyrelsesmøderne. Leif og Søren-Emil står for det til den 6. december.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 6:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
 Ny i afdelingsbestyrelsen 10/11
Leif havde forskellige afklarende spørgsmål i forhold til repræsentantskabet i KAB og AKB, København.
Karin sender vedtægter for AKB, København til alle, hvoraf det fremgår, hvem der har adgang til
repræsentantskabsmøder og hvem der kan vælges til AKB, Københavns bestyrelse.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
 360 graders analyse 30/11
Lotte deltager i mødet.
Ref.: Karin Peitersen

