AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 25-4-2017 – kl. 15.00 i Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Administrationen:
Afbud/fraværende:

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

Kaffevagt: Lotte
______________________________________________________________________________________
Punkt 0: Gennemgang af afdelingens regnskab for 2016
Godkendt
______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Lotte er valgt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen er godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referater fra mødet den 28/3 + 20/4.
Udskydes til næste møde
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Administrationen:
 Orientering fra Kenneth om løbende sager
Kenneth orienterede om at der kun er få mangler der skal tilses inden ude projektet kan afsluttes endeligt.
Stadig problemer med pullerter bl.a.
360 graders analysen arbejdes der videre på.
Der arbejdes i driftsudvalget videre med kollektivråderet ift. Køkkener.
Kenneth kommer med et forslag til inddragelse af hårde hvidevare aftalen, han vender tilbage med en mere
detaljeret plan at forholde sig til.
Kenneth orienterede om at der har været ”gæster” i klubben hele weekend, disse gæster er klubbens egne
brugere. Dette har resulteret i ret massivt hærværk. Utilfredsheden kan bl.a. ses i lyset af at klubben er
begyndt at arbejde pædagogisk med de unge, og må ses i erkendelse af at dette er et langt sejt træk. Klubbens
personale er fortrøstningsfulde. Til fremtidige sager udleveres den lokale politibetjent Ingos telefon nr. til ab.
 Mail fra en beboer vedr. interesse for affaldssortering
Lotte beretter om en beboer der har vist interesse for vores affaldssorteringsprojekt, denne mail er
videresendt til administrationen. Kenneth tager kontakt til beboeren.
 Markvandring
Det blev aftalt at datoen er fastlagt til den 6/6. Kenneth har ferie, så Rene varetager markvandringen. Lotte
indkalder alle deltagere.
 Dato for fælles bestyrelsesmøde med Nørrebro Vænge
Kenneth foreslår at vi holder et møde med Nørrebro Vænge, for at diskutere hvad vi kan bruge hinanden til.
Afdelingsbestyrelsen kommer op med datoer til et potentielt møde.
 Nye mødetider
Nye mødedage er vedtaget og der er fremover AB møder den 1. Tirsdag og 3. Torsdag i måneden. 3. Torsdag
med træffetid for beboerne. Det træder i kraft pr. 6. juni, hvor der dog er Markvandring, med særskilt mødetid
for ab: Kl. 15 til 17 - med efterfølgende Markvandring Kl. 17 til 19.












Følgende punkter, blev grundet tidsnød udsat til næste møde med administrationen.
Vedtagelse om videoovervågning gennemgås
Budgetopfølgning Blokråd – udsendes hvert kvartal
Kursus om hjertestartere
Debatmøde om TV-muligheder
Debatmøde om råderet
Rettelser til husordenen (p-forhold)
Yderdøre ved gavle – evt. aflåsning
Kollektiv råderet – forslag om køkkenrenovering
Evt.

_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen:
1. Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
2. Tjeklisten
3. Eventuelt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 6:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
 Opfølgning på Strategidag om 360 g. analysen den 4. april. Lotte og Søren-Emil deltog
 Lokaludvalgets vandretur. Svend, Søren-Emil og Lotte deltog
_______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
 ”Koordinationsforum” Helhedsplanen" - Tirsdag den 2. maj kl. 17 - 21/Der er afbud fra Svend og Allan
 Afdelingsmøde vedr. regnskabet - Tirsdag den 16. maj - Alle deltager og vi "plejer" at mødes kl. 17
 Bestyrelsesmøde/med KulturMix - Tirsdag den 23. maj kl. 17 - Alle deltager
 BOLIGSOCIALT TRÆF KØBENHAVN - Tirsdag den 30. maj kl. 15 - 18/Der er afbud fra Allan
 Repræsentantskabsmøde AKB, København - Tirsdag den 30. maj kl. 19 – 22/Der er afbud fra Allan

