AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 27-6-2017 – 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:
Karin Peitersen
Afbud fra:
Svend
Kaffevagt:
Karen
______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Lotte
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt om ”Guide og det fremtidige arbejde”
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 15/6
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Guide og det fremtidige arbejde
Punktet udskydes til mødet den 1. august, hvor der skal diskuteres/tages stilling til de mange områder, der
skal arbejdes med og ikke mindst prioriteres.
Søren-Emil og Lotte vil i løbet af sommeren se på et udspil til dagsordenen til mødet den 1. august.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Bestyrelsen behandlede ansøgning fra Kvindeklubberne, og havde følgende bemærkninger til denne:
- Ifølge reglerne skal generalforsamling afholdes med opslag så alle beboere der er interesserede kan
deltage.
- Ifølge reglerne gives der ikke støtte til driftsudgifter i klubberne, så nej til den del af ansøgningen.
- Ja til at bevilge et beløb til at afholde fest for.
______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Henvendelse fra Blok C/D
Blok C/D ønsker at der lægges fliser under borde/bænke. Det undersøges på ejendomskontoret, hvad der er
kotyme for dette. Derudover afventes der afholdelse af blokmøde, hvor der vælges et blokråd.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Bedste boligsociale projekt – indstilling inden 30. juni
Har vi nogen projekter vi vil indstille. Umiddelbart kan der ikke peges på nogen projekter.
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Blokråd – ny organisering
To blokråd er ved at etablere sig, der samles op på dette efter ferien.
______________________________________________________________________________________
Punkt 9: Tur for frivillige
Turen for frivillige afholdes lørdag den 4. november.
______________________________________________________________________________________
Punkt 10: Ansøgningsskema om aktivitetsmidler, spilleregler mv.
Bestyrelsen gokendte skema mv.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 11: Pusterummet – brug af lokalet
Det er uklart, hvad det er Louise og Amir vil bruge rummet til, og om det kolliderer med Kulturmix, der
gerne vil starte hurtigt efter ferien.
Det skal afklares med Eline på møde 9. august kl. 14.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 12: Nørrebrobyggerne – datoer for følgegruppemøder
Det blev aftalt, at der afholdes møde med Eline en gang i kvartalet, f.eks. den 1. tirsdag i måneden.
_____________________________________________________________________________________

Punkt 13: Indretning af gæsteværelse
Karen og Kenneth arbejder videre med istandsættelse af lokalerne. Efter diskussion i bestyrelsen blev det
besluttet, at kun en familie ad gangen kan leje lokalet.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 14: Afdelingsmødet 19. september
Opfølgning fra seneste afdelingsmøde: Katteudvalget/ Vaskeriet/ Spilleregler: Besked til foreninger om nye
spilleregler og overholdelse af disse
- Søren-Emil er tovholder på, hvad der skal ske i forhold til budget for Katteudvalget.
- Bestyrelsen tager problemer omkring renholdelse af vaskeriet op efter ferien.
- Spilleregler vedr. foreninger tages op efter ferien i forbindelse med kommende arbejdsopgaver.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Følgende er på valg for en to-årig periode i 2017: Leif, Peter + 1 vakant plads efter Karen, der
opstiller som suppleant. Derudover skal vælges 1 suppleant og Peter skal kontaktes om han ønsker at
fortsætte i bestyrelsen.
- Følgende er på valg for en to-årig periode i 2018: Lotte, Allan, Søren-Emil, Svend.
Beretningen – følgende er aftalt:
Søren-Emil: Til Vægs + ny i afdelingsbestyrelsen + Kulturmix + Kunstprojektet
Karen: Jobmøde + ny i afdelingsbestyrelsen + Ny helhedsplan (Nørrebrobyggerne – Bestyrelses
seminar)
Svend: Driftsudvalget
Allan: Juleturen + Familiesjov + Fælleshaven
Leif: Ny i afdelingsbestyrelsen (herunder deltagelse i KAB’s kurser)
Lotte: Driftsfællesskab med Nørrebrovænge + 360 g. analysen – og hvad det har medført af forslag
samt ekstraordinært afdelingsmøde + Nyindretning af lokaler: Hotel, Værksted (klub 21),
Pusterummet + Mediegruppen og nyt blad + Gårdprojektet + Klub 21
Evt. noget om Blokråd, hvis der er sket ændringer.
Deadline er 1. august
____________________________________________________________________________________
Punkt 15: Tjeklisten
Tjeklisten blev gennemgået og revideret.
____________________________________________________________________________________
Punkt 16: Evt.
Karen orienterede om arbejdet med videoreglerne.
____________________________________________________________________________________
Punkt 17: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:







Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. august uden administration kl. 16 – 19. Afbud fra Allan.
Leif laver mad.
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

