AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 20-4-2017 – kl. 17.00 til 20.00 Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

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

Fræværende:
Allan Ibsen, Leif Henning Sømod, Peter Rytter Nielsen, Mika Petersen
______________________________________________________________________________________
Temamøde
Manifestet v. Søren-Emil
- Herunder runde om hvad hver enkelt brænder for / gerne vil arbejde med
Udsat pga. Manglende fremmøde! Note: Alle skal huske, at tjekke mail, melde afbud, møde op.
Muligvis skal hele fremgangsmåden/strukturen for AB møder ændres og skærpes.

Vi skal også behandle følgende punkter
Pizza på Aftensol/Er der nogen der har lyst
Lotte deltager
Endelig godkende/ændre vores mødeaftner - med virkning fra den 6/6 (det er en ulige uge)
Udsat - der kommer et nyt udspil fra Lotte
Ansøgningsskemaer m.m. - Spillereglerne skal godkendes på afdelingsmødet i Maj
Behandles af interesserede bestyrelsesmedlemmer, Onsdag den 3. Maj
Ansøgning fra Natteravnene på 5.000,Godkendt
Ansøgning fra 48timer/Videokunst 5.000,Godkendt
Fremtidig brug af lokalerne: Pusterummet, Lektiecaféen/Studienetværket og Klub 21
- Lektiecafe/Studienetværket tiltænkes at benyttes til ”Hotel” for beboeres familie mm. Dette
forelægges Kenneth, der arbejder videre.
- Pusterummet tiltænkes som aktivitetshus, der skal udarbejdes en plan for hvordan forskellige
aktiviteter skal organiseres ift. Oprydning etc.
- Klub 21 umiddelbart tiltænkes lokalet til et kreativt værksted/multirum. Men det ryger i
udbud til alle beboere, så indkomne forslag til rummets benyttelse kan tages med i betragtning.
Der følges op på dette skriv Onsdag den 3. Maj, i samarbejde med Mediegruppen.
Målsætning: Klub 21 er klar til brug efteråret 2017.
Gennemgang af opgaver fra Tjeklisten – hvad skal udgå – hvem vil gerne arbejde med opgaverne
- Aktiviteter i Lundtoftegade gennemgås og evt. ny form for Åbent hus dagen
Udsat
-

Visioner for Lundtoftegade
Der blev talt om at genoplive gamle tiltag, som filmklub for børn og voksne. Sport på storskærm. Der
arbejdes videre med planerne. Der arbejdes desuden videre med det nye aktivitetshus som base for
kommende fællesarrangementer, foredrag musik etc.
Danmarks reneste ghetto?
Skraldedag med børn, som en årlig tilbagevendende happening?

Hvad er der af muligheder for at få de forskellige sportsaktiviteter op at køre igen? Badminton,
tennis, petanque – Og hvor befinder udstyret sig?
Klub 21 kunne måske også benyttes til kaffebar, cafe for beboere.
TO BE CONTINUED.
-

-

Hvornår/hvordan skal vi forsøge at få gennemført busturen for frivillige
Afdelingsbestyrelsen står for turen, og beslutter sig for en dato. Turen går til Aarhus. Søren-Emil og
Allan? kommer med et udspil når datoen er fastlagt.
Velkommen til nye beboere
Der blev snakket om at tilbyde nye tilflyttere at komme til velkomst i Beboerhuset en gang i kvartalet.
Det lægges i forbindelse med AB møde. Og der inviteres evt. på mad med mere. Der arbejdes videre.

Evt.
Herunder aftale hvad der skal tages op på et kommende temamøde
Vi evaluerer(kort) på manifest den 25/4-17.
Orientering vedr. Fædrenetværket
Lotte orienterede om at fædrenetværket har fået udarbejdet nye vedtægter i samarbejde med
Afdelingsbestyrelsen. Disse vedtægter kommer op på deres generalforsamling i maj. Nye og gamle
vedtægter kan afhentes på Ejendomskontoret til gennemsyn for interesserede.
Ref.: ?

