AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 17-8-2017 – kl. 16.00 til 19.00 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde uden administration
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:
Kaffevagt:

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

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og kaffevagt til kommende møde
Lotte blev valgt som ordstyrer. Leif valgt til kaffevagt 5/9.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 1-8-2017
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Ingen
______________________________________________________________________________________
Punkt 5: Orientering fra udvalg / adhoc grupper / andet
- Mediegruppen
Beboerguiden har haft visse opstartsvanskeligheder. Mediegruppen har ikke taget hul på andre ting
end Beboerguide.
- Kulturmix
Der er lavet et udspil til start datoer for kurserne. Og tilmeldingen er åben online. Projektet skal nu
bare løbes i gang.
- Pusterummet
Det er blevet besluttet at Nørrebrobyggerne istandsætter Pustrummet og bruger det til jobrådgivning
mv.
- Servicepakke udvalget
Har ikke udformet forslag til ny servicepakke.
- Nørrebrobyggerne
Ingen ny dato til nyt møde.
______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Nye sager til diskussion og beslutning
- Nye regler vedr. videoovervågning (se udsendt forslag fra Kenneth/Karen)
Godkendt
- Ændring af vagtordning (se udsendt forslag fra Kenneth)
Godkendt
- Overdragelse af komfurer, køleskabe mv. (se udsendt forslag fra Kenneth)
Godkendt
- Kollektiv råderet køkkener (se udsendt forslag fra Kenneth)
Godkendt Falder huslejen når lånet er betalt ud?
- Lukning af skakter (se udsendt forslag fra Kenneth)
Bestyrelsen foreslår at udskyde punktet til maj-mødet. Det foreslås, at der orienteres om det til
kommende Ab-møde. Evt. Inddrage beboer i en proces til løsning af affaldssortering.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Gamle sager til diskussion og afslutning
- Spilleregler / Besked til foreninger om nye spilleregler og overholdelse af disse

Spillereglerne ligger til layout. De kan komme ud sammen med beretningen.
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Fortløbende sager til diskussion og evt. afslutning
- Tur for frivillige 4. november 2017
Der blev foreslået en tur til Gavnø julemarked, og en tysklandstur. Allan og Søren-Emil undersøger
økonomi og muligheder for at få så mange frivillige med som muligt, på begge ture.
- Katteudvalget – opfølgning fra seneste afdelingsmøde
Søren-Emil og Lotte mødes og aftaler hvad der skal gøres.
- Klub 21
Karoline har meldt fra på projektet. Og det udskydes til efter Afdelingsmødet
- Bestyrelsesguide
Udskudt til efter afdelingsmødet, hvor potentielt nye medlemmer kan være med.
- Blokråd – evt. ny organisering
Blok rådne forsøger at genetablere sig i, hvorfor vi venter med at igangsætte en ny organisering.
- Opgangsrepræsentanter
Søren-Emil er i kontakt med Jens fra Opgangsrepræsentanterne. Der arbejdes videre mod en
forsøgsordning senere på efteråret.
- Beretning til afdelingsmødet – 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.
____________________________________________________________________________________
Punkt 9:Tilbagemelding fra eksterne møder, kurser & konferencer:
____________________________________________________________________________________________
Punkt 10: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:






Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. august om budget 2018 med administrationen.
Bekymringsgruppemøde 29/8 14-16
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. Bestyrelsen mødes kl. 17.00
 Fælles bestyrelsesmøde med Nørrebrovænge 5/10
 Tur for frivillige 4. november 2017
___________________________________________________________________________________
Punkt 11: Eventuelt
Intet
____________________________________________________________________________________

Afbud meldes til Lotte: 20 76 23 36
eller til karinp@parkmail.dk

