AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Dagsorden – Tirsdag den 7. november – kl. 16.00 til 19.00 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde uden administration
Afdelingsbestyrelsen:

Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend Kristensen, Søren-Emil Stenkjær
Schütt, Leif Henning Sømod, Elsebeth Foss, Rahime Dini
Suppleanter:
Karen Ørnholt Møldrup
Sekretær:
Karin Peitersen
Afbud fra:
Lotte, Leif, Karen
Kaffevagt:
Leif
______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og kaffevagt til kommende møde
Søren-Emil blev ordstyrer.
Leif tager kaffevagten til næste møde.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat
Referat fra mødet den 19.oktober 2017 blev godkendt.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
- Ansøgning fra Pusterummet på 766 kr. til julehygge godkendt. Søren-Emil kontakter dem.
- Ansøgning fra Til Vægs, der ansøger om 1.500 kr. til fernisering med den svenske kunstner Karl
Isakson fredag den 8/12-17 kl. 16.30, og om 4.000 kr. ”bænke”, samt ca. 2.500 kr. til bannere.
Bestyrelsen forhånds godkendte ansøgning, dog med forbehold om udgifter til kasser/bænke skal
tages af aktivitetsmidlerne. Søren-Emil kontakter Lotte om dette.
______________________________________________________________________________________
Punkt 5: Orientering fra udvalg / adhoc grupper
- Mediegruppen
Aktiviteten er noget svingende og det er svært at få et kontinuerligt forløb af udgivelserne. Der skal
holdes møde med Nørrebrovænge om evt. fælles udgivelser. Karin gjorde opmærksom på, at hun
godt kunne lægge flere timer i opdatering af hjemmesiden.
- Kulturmix
Det blev besluttet, at der skal evalueres ved årsskiftet.
- Pusterummet
Eline skal kontaktes om, hvad der sker i forhold til aftalen om brug af lokalet.
- Servicepakke udvalget
Der skal tages stilling om der evt. skal nedsættes et nyt udvalg. Tages op på næste møde.
- Nørrebrobyggerne
Det aftales på næste bestyrelsesmøde, om der skal afholdes møde med Eline.
______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Nye sager til diskussion og beslutning
Intet
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Gamle sager til diskussion og afslutning
- Bestyrelsesguide
Der skal tages stilling til om arbejdet skal fortsættes – tages op på næste møde.
- Blokråd – evt. ny organisering
Der var usikkerhed om, hvad der sker med Blokråd E/F. Tages op på næste møde
- Opgangsrepræsentanter
Søren-Emil har svaret Murergården, at der ikke er interesse for projektet. Punktet dermed afsluttet.
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Fortløbende sager til diskussion og evt. afslutning
- Urbania – et boligprojekt

Der var utilfredshed med, at der blev offentliggjort artikel uden bestyrelsen var informeret og dermed
ikke havde mulighed for at informere beboerne inden. Søren-Emil og Lotte undersøger, hvorfor det
skete og hvor sagen står nu.
- Klub 21
Der tages stilling til, hvad der skal ske med lokalerne på mødet med administrationen torsdag den 16.
november.
____________________________________________________________________________________
Punkt 9:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:

-

-

KAB-konference i Helsingør den 28.-29. oktober
Allan, Leif, Elsebeth og Lotte deltog i konference, som havde været spændende, men lidt svært at se,
hvordan det umiddelbart kunne bruges i bestyrelsesarbejdet.
Tur for frivillige 4. november 2017
Der var 33 deltagere og udgifterne til turen var knap 30.000 kr.
Evalueringen viste, at der var stor tilfredshed med besøget både i Horsens og Den gamle By i Århus,
selvom programmet havde været noget presset.

____________________________________________________________________________________________
Punkt 10: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:






Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 16. november kl. 16.
Afdelingsbestyrelsens julefrokost tirsdag den 5. december kl. 17 hos Ellys.
Til Vægs har fernisering på ny kunst fredag den 8. december.
Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 21. december kl. 16 flyttes til den 14.
december (under forudsætning af, at Kenneth, Lotte og Leif kan).
 Nytårskuren for medarbejderne afholdes fredag den 9/2.
 Nytårskur for beboerne i Lundtoftegade og Nørrebrovænge lørdag den 10. februar.
 Regnskabsmøde 15. maj 2018
___________________________________________________________________________________
Punkt 11: Eventuelt
Rahime har svært ved at nå frem til kl. 16, så det skal besluttes, om der skal ændres på tidspunktet.
Bestyrelsen vil gerne have en melding på, hvordan det går med indsamling af bio-affaldet. Tages op på
mødet med Kenneth.
Karin sender invitation fra Igroup til Rahime og Elsebeth.
___________________________________________________________________________________
Ref.: Karin Peitersen

