AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 15-6-2017 – 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:
Administrationen:
Afbud fra:

Karin Peitersen
Kenneth Fuglsang

Kaffevagt:

Leif

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og kaffevagt
Lotte blev valgt til ordstyrer og Karen tager kaffevagten den 27. juni 2017.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra mødet den 6/6
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Administrationen:
Evaluering af afdelingsmøde
Det blev besluttet at overveje om hele bestyrelsen eller udvalgte medlemmer skal sidde med ved bordet med
formanden til de kommende møder.
På seneste afdelingsmøde med valg (september 2016) blev der ikke taget højde for, at de nyvalgte medlemmer kun
skulle sidde i et år. Det blev derfor besluttet, at følgende er på valg for en 2-årig periode på det kommende
afdelingsmøde i september 2017: Leif, Søren-Emil, Peter. Karen genopstiller som suppleant. Peter kontaktes inden
mødet, om han reelt er indstillet på at sidde i bestyrelsen.
Evaluering af hash-møde i Blok E
Der var flere gode forslag, som vil blive sendt ud i referat til beboerne i blokken. Et af forslagene var at aflåse døren
med ekstra sikring, så den er svært at sparke op. Dette vil blive igangsat.
Evaluering af markvandring
Referatet fra markvandringen blev godkendt og det sendes til Blokråd og Driftsudvalget.
Der var kommet ansøgning fra Blokråd C+D. Lotte undersøger om der er et blokråd.
Evt. ny organisering af blokrådene op på afdelingsbestyrelsesmødet den 27/6.
Servicepakker
Søren-Emil, Leif, Lotte og Allan ser på de nuværende servicepakker og kommer med udkast til nye til mødet den 1.
august.
Seniorbofællesskaber
Udskydes til senere møde, hvor Lotte er blevet yderligere informeret af KAB.
Regler for videoovervågning gennemgås
De nuværende regler er vedtaget på beboermødet i 2005. Bestyrelsen ønskede en oversigt over, hvor kameraerne er
opsat og hvad de kan. Beboerne skal orienteres om reglerne og det skal undersøges om der er mulighed for opsætning
i offentlige rum. Nye regler skal op på et afdelingsmøde. Karen og Kenneth laver udkast til bestyrelsesmødet den 29/8.
Dato for fællesbestyrelsesmøde med Nørrebrovænge
Bestyrelsen foreslår 5. oktober kl. 17 i Nørrebrovænge.
Beboerhotel i Lektiecafeen
Karen og Kenneth kommer med oplæg til indretning af hotelværelser.

I de tidligere lokaler for klub 21 er det foreslået, at der kan laves åbent værksted – der efterlyses beboere til dette.
Møde 3. torsdag i august
Mødet afholdes med afbud fra Kenneth og Karin
Orientering om øvrige punkter
Råderet og køkkener: Der sættes prøvekøkken op og forslag om kollektiv råderet kommer op på afdelingsmødet. De
dyreste køkkener vil komme til at koste 70.000 kr.
Oplæg om lukning af skakter kommer op på mødet den 29/8. Leif og Svend deltager i besøg i afdeling, der har lukket
skakterne.
Forslag om at lade køleskabe og komfurer overgå til beboerne kommer op på mødet den 29/8.
Der skal ansættes ny HK-medarbejder på ejendomskontoret.
Tjeklisten
Tjeklisten blev gennemgået.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen:
1. Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Ingen ansøgninger
2. Fælleshaven – dato for generalforsamling
Datoen er sat til den 29. juni.
3. Ansøgningsskema – godkendelse af endeligt udkast
Udskydes
4. Tur for frivillige – fastsættelse af dato
Udskydes
5. Afdelingsbudgetmødet: Flere emner til beretningen og deadline for denne – valg af bestyrelsesmedlemmer
Udskydes
6. Tjeklisten
Udskydes
7. Eventuelt
Intet
_______________________________________________________________________________________
Punkt 6:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
Udskydes






BOLIGSOCIALT TRÆF KØBENHAVN - Lotte, Leif og Karen deltog
Repræsentantskabsmøde AKB, København - Lotte og Leif deltog
Møde med Blok E – Lotte, Søren-Emil, Leif, Svend og Karen deltog
Møde med Eva Storm – Tirsdag den 6. juni kl. 14/ Lotte, Søren-Emil, Karen, Leif deltager
Følgegruppemøde med Eline den 15. juni kl. 14.30 – 15.30







Inspirationstur til Sverige 16. – 18. juni 2017 / Leif
Afdelingsbestyrelsesmøde den 27. juni kl. 16 – 19 om guide til bestyrelsesarbejdet
Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. august uden administration.
Afdelingsbestyrelsesmøde den 17. august uden administration
Afdelingsbestyrelsesmøde den 29. august om budget 2018 med administrationen


______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:

Ref.: Karin Peitersen

