AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 31-1-2017 – kl. 17.00 til 20.00 Beboerhuset
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Administrationen:
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
Kenneth Fuglsang
Karin, Mika

Kaffevagt:

?

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Lotte
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Lotte tilføjer punkt om Byvandring under pkt. 5. Kenneth tilføjer punkt om
kommunikationsmedarbejder under pkt. 4.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referater fra mødet den 3/1 og den 17/1.
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Administrationen:
 360 gr. Analysen
Kenneth gennemgik arbejdsskemaet. Her under nævnes:





Forsøgsordning med vagtfirma SSG, træder i kraft ca. 1 april.
Peter Rytter går med Kenneth i et udvalg om sortering af affald.
Målere sættes op i vaskerier.
Kenneth har fået et tilbud om genvending af varme fra spildevand. Der er ansøgt om midler
til en forsøgsordning. Svar afventes. Kenneth scanner projekter ind og sender til AB. Flere
har gode idéer til genvending af spildevand, der arbejdes videre. Punktet er derfor tilføjet det
arbejdsskema vedr. 360 graders analysen, hvor der systematisk og fortløbende arbejdes
videre med udvalgte punkter. Svend går med i spildevandsgruppen.

Det er hensigten/forhåbningen, at arbejdsskemaet løbende udvides, samt suppleres med uddybende bilag
under de forskellige punkter.


kommunikationsmedarbejder
Der drøftes hvorvidt vi skal indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde vedr. Ansættelse af
kommunikationsmedarbejder, for uden præsentation af 360 graders analyse. Samt beboerinddragelse
til forslag om mulige besparelser. Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde 21/2-2016 kl.
19.00.
 Tjeklisten
Tjeklisten blev gennemgået og et revideret forslag om rettelse til husordnen om parkering i området
blev diskuteret. Rettelserne bliver forelagt på AB-møde i maj.
 Evt.
Fædre netværket har en forespørgsel om internet i deres lokaler. Kenneth kontakter Chaib.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen:
1. Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Ingen
2. Tivoli tur for beboere – evaluering

Tivoli-turen var en succes, og det virkede som om folk var glade. Det blev gjort gode erfaringen, i
forhold til at afholde og arrangere ture: Kortere tid til at sælge billetter, ramme en større gruppe
beboere. Kommunikation med områdesekretariatet i forbindelse med planlægning. Samtidig skal vi
være skarpe på, hvad det er for et arrangement vi afholder. Der er blevet forfattet en artikel til
beboerbladet.
3. Nytårskomsammen for medarbejdere
Nytårskomsammen er velafholdt. God mad, hyggelig komsammen. Man kunne sagtens gøre mere
næste år, og skærpe planlægningsfasen. Næste år kunne tidspunkter evt. ændres, så aftenen startede
tidligere, så medarbejdere ikke skal hjem inden festen, det overvejes. Alternativt kunne
arrangementet revurderes, så det er noget helt andet vi gør? Picnic etc.
4. Byvandring
Vi er blevet kontaktet af Nørrebro Lokaludvalg om en vandring søndag den 5. marts. Lotte, SørenEmil, Leif og Svend deltager. Lotte og Søren-Emil holder møde med Anton og Karoline fra Nørrebro
lokaludvalg.
5. Deltagere til workshop den. 7.2-2016
Søren-Emil, Leif, (Svend), Allan, Lotte. Men formentlig flere.
6. Tjeklisten
Tjeklisten er gennemgået.
7. Eventuelt
Intet
_______________________________________________________________________________________
Punkt 6:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
Intet
_______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
 Strategidag om 360 gr. analysen 4. marts kl. 9 – 13, hvem deltager
 Beboerrepræsentantskabsmøde, Kundecenter D, KAB, 7. februar kl. 17 – 19, hvem deltager.
UDGÅR! Grundet workshop i beboerhuset i LTG.
 Repræsentantskabsmøde AKB, København 30. maj kl. 19 – 22, hvem deltager
 Næste møde 14/2-2016: Temamøde ved Søren-Emil. Leif laver labskovs.
______________________________________________________________________________________
Ref.: Søren-Emil Stenkjær Schütt

