AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 1-8-2017 – kl. 16.00 til 19.00 i Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:

Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend Kristensen, Søren-Emil Stenkjær
Schütt, Leif Henning Sømod, Peter Rytter Nielsen, Karen Ørnholt Møldrup

Suppleanter:
Sekretær:
Karin Peitersen
Afbud fra:
Allan, Peter
Kaffe/mad vagt:
Leif
______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Lotte
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 27/6
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Udgår
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Klippen – et socialt projekt
Lotte havde fået henvendelse fra det sociale projekt Klippen, der laver opsøgende arbejde i socialt belastede
boligområder rundt om i København. Bestyrelsen er positive overfor projektet, og Lotte kontakter dem med
besked om, at de skal kontakte Lundtoftegade sociale viceværter.
______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Kulturmix
Kulturmix er nu ved at være klar med 6 kurser der skal udbydes. Rune deltager på møde med bestyrelsen
onsdag den 9. august kl. 13, hvor de blandt andet ser på lokaler i Pusterummet. Mødet afholdes i
Pusterummet.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Til Vægs
Kunstakademiet har henvendt sig om deres 3. semesterhold, der skal lave videokunst til det offentlige rum,
kan målrette det til Lundtoftegades info-skærme. Det drejer sig om videofilm på 3 minutter med fernisering i
januar. Søren-Emil går videre med henvendelsen og sender evt. oplæg til bestyrelsen.
Artweek – en kunstuge i København – vil gerne have Lundtoftegades infoskærme med på programmet for
Nørrebro/Nordvest. Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod dette.
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Gæstelokalet
Reglerne for brug af lokalet blev vedtaget. Det blev diskuteret, om der evt. kunne dispenseres for leje af
lokalet i mere end en uge ad gangen. Der er enighed om, at det skulle man kunne i særlige tilfælde, men at
det ikke skal stå i reglementet. Ejendomskontoret skal informeres om dette.
Karen forventer at lokalet kan tages i brug fra 1. september.
______________________________________________________________________________________
Punkt 9: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:







Onsdag den 9. august: møde med Kulturmix kl. 13, Møde med Eline om Pusterummet kl. 14
Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 17. august uden administration kl. 16 – 19. Afbud fra Karin.
Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. august om budget 2018 med administrationen.
Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. september kl. 16 – 19 uden administrationen.
Afdelingsmøde om Budget 2018 og valg til bestyrelsen tirsdag den 19. september kl. 19.00 –
Bestyrelsen mødes kl 17.00.

Ref.: Karin Peitersen

