AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 28-3-2017 – kl. 17.00 til 20.00 Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Administrationen:
Afbud fra:
Gæst:

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
Mika
Eline Feldman

Kaffevagt:
Leif + Svend (kage)
_____________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Lotte
_____________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra mødet den 14/3
Ændring til punktet Afdelingsbestyrelsens træffetid:
Karoline (beboer) spurgte om det var muligt at få et lokale til et grafisk værksted for frivillige i
Lundtoftegade. Bestyrelsen var positiv overfor dette og vil se på det sammen med den øvrige planlægning af
brug af lokaler.
Referatet blev godkendt med ændringen.
______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Møde om den sociale helhedsplan / Eline Feldman
Eline gennemgik hovedemnerne i den sociale helhedsplan 2017 – 2020.
I forhold til den tidligere helhedsplan var der væsentlige ændringer blandt andet i forhold til den
beboergruppe der holdt til i Pusterummet, da der ikke længere var en social vicevært til at afholde
arrangementer for dem. Det samme gjaldt gældsrådgivning, hvor den sociale vicevært nu vil henvise til
KAB’s gældsrådgivning.
Der er i den nye helhedsplan heller ikke afsat beløb til aktiviteter, i stedet vil man forsøge sig med fonde og
se på mulighederne for nye samarbejdspartnere.
Det hedder ikke længere Områdesekretariatet, men skal fremover kaldes Helhedsplanen indtil et nyt navn er
fundet, der kan dække alle de tre områder: Lundtoftegade, Lundtoftegården og Titanparken.
Afdelingsbestyrelsen er følgegruppe for Helhedsplanen i Lundtoftegade. Følgegruppens arbejde er i forhold
til indsatsområder og det skal diskuteres om der f.eks. skal nedsættes ad hoc grupper i forhold til de
forskellige aktiviteter. Eline foreslog følgegruppemøde i juni.
Der nedsættes et ”Koordinationsforum”, hvor de tre afdelingsbestyrelser mødes. Første gang er 2. maj kl. 17
– 21 i Lundtoftegade.
En gang om året bliver der en fælles evaluering med medarbejderne.
Eline blev opfordret til at skrive et lille indlæg til Beboerbladet om Helhedsplanen.
Eline orienterede om en aftenskole – Kulturmix – der havde henvendt sig om et samarbejde med
Lundtoftegade. Man kan se mere om dem på deres hjemmeside www.kulturmix.dk. Eline vil finde dato for
møde med afdelingsbestyrelsen.
______________________________________________________________________________________

Punkt 5: Administrationen:
Orientering fra Kenneth om løbende sager:
 Det blev aftalt, at afdelingsmødet om regnskab afholdes den 16. maj kl. 19. Bestyrelsen mødes kl 17.
 Referatet fra Driftsudvalget blev efterlyst.
 Der skal findes en dato for markvandring.
 Afdelingsbestyrelsens gennemgang af regnskabet blev aftalt til tirsdag den 25. april kl. 15.
 Kunstprojektet bliver færdig i uge 20 og der afholdes åbningsfest sammen med sommerfesten lørdag
den 24. juni. Sommerfesten arrangeres af Festkorpset.
 Der var ikke kommet tilsagn til cykelsti-projektet fra de fonde, der var søgt. Der vil blive sendt nye
ansøgninger til andre fonde.
 Parterregangene skal males evt. med kunst – der vil blive søgt fonde om dette.
 Regler for videoovervågning gennemgås på kommende møde.
 Der arbejdes stadig på at få solcellelamper og pullerter til at fungere.
 Der arbejdes videre med nye ideer til 360 g. analysen, f.eks. at pille køleskabe og komfurer ud af
driften.
 Kenneth foreslog et fælles bestyrelsesmøde med Nørrebrovænge.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Afdelingsbestyrelsen:
1. Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Turudvalget havde søgt om 12.600 kr. til 3 ture i foråret. Det blev bevilget.
2. Retningslinjer og ansøgningsskema om aktivitetsmidler
Udskydes til kommende møde.
3. Fædrenetværket
Lotte, Karen og Leif deltager i møde med Fædrenetværket om afholdelse af generalforsamling.
4. Drøftelse af lokaler
Udskydes til senere møde.
5. Orientering om mediegruppe
Der er nedsat en mediegruppe med frivillige beboere, der i første omgang tager sig af de trykte medier.
6. Tema-bestyrelsesmøde den 11. april (kan alle deltage /påskeferie)
Mødet den 11. april blev aflyst. I stedet afholdes der temamøde torsdag den 20. april og bestyrelsesmøde
med regnskab tirsdag den 25. april kl. 15.
7. Tjeklisten
Udskydes til senere møde.
8. Eventuelt
Intet.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
intet
_______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
 Opfølgning på Strategidag om 360 g. analysen den 4. april. Lotte, Leif og Søren-Emil deltager.
 Repræsentantskabsmøde AKB, København 30. maj kl. 19 – 22, hvem deltager.
______________________________________________________________________________________
Ref.:
Karin Peitersen

