Referat AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Torsdag den 8-01-2019 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

Søren-Emil Schütt, Liselotte Christiansen, Svend Kristensen, Leif
Sømod, Carina Jensen
Bo Andresen, Lone Steffensen
Solveig Wisbech
Rahime Dini, Allan Ibsen, Laila Belhaj,

Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser under evt.
Punkt 3: Godkendelse af referat
Referat fra møde den 20. dec. 2018
- Godkendt – med rettelse af dato
Punkt 4:
Evaluering og regnskab fra Pusterummet
o Regnskab godkendt af AB. Pusterummet har desuden anmodet om at bruge overskydende
midler til at holde julefrokost i januar. Dette er afslået med henvisning til reglerne, de er
blevet opfordret til at søge igen, hvilket ikke er sket. Winnie har sendt en evaluering og
billeder, som skal i nyhedsbrevet.
Afklaring ved udlejning af pusterummet
o Skal kontoret oplyse AB om, hvem der lejer? Nogle lejere har udtrykt, at de ikke synes, at
der er rent nok, når de lejer det. Rengøringen ligger lige nu hos lejerne. Det besluttes, at
lejerne selvfølgelig selv skal gøre rent, men at midlerne, der kommer ind til leje af
Pusterummet, skal overføres til beboerhusets budget. Dem, der gør rent i beboerhuset, skal
også gøre rent i Pusterummet mandag og fredag. Lotte kontakter Trine fra kontoret og
rengøringen og præsenterer en løsning på mødet d. 17.
Regnskab for natteravnene
o Udskydes til mødet d. 17.
Status på AB-folderen
o Mangler fra to bestyrelsesmedlemmer. Laves alligevel i weekenden til nytårsseminaret.
Tilmeldinger til Boligsocialt Træf
o Finder sted på Rentemestervej d. 29. januar fra 16-19. Helhedsplanen er nomineret til en
pris. Deltager: Lotte, Søren-Emil, Leif, Bo. Afbud: Svend, Carina, Lone. Ikke meldt tilbage
og derfor afbud: Rahime og Laila og Allan. Solveig skriver tilmeldinger til Eline.
Ønsker til dato for Koordinationsforum for helhedsplanen i uge 6?
o Et forum for de afdelinger, der dækkes af Helhedsplan. Her holdes årligt evaluering og
planlægning af fremtiden. Solveig skriver til Eline, at bestyrelsen ikke kan tirsdag d. 5.
februar, da vi selv har AB-møde.
Fra tovholderne: Status på de udvalg, der blev lavet ved Kickstart

o Søren-Emil har hængt plakater op i dag. Der er trykt postkort, som skal deles ud i denne uge.
A og B: Lotte. C: Søren-Emil. D: Carina. E: Bo. F: Leif. G: Svend.
o Søren-Emil, som står for aktiviteter under emnet ”Aktiviteter for ældre”, har eksempelvis
kontaktet plejehjemmet for at indgå samarbejde + kontaktet Marius for at Leifs gruppe har
en kontakt. AB-medlemmer opfordres til hurtigst muligt at tage kontakt til relevante
personer eller foreninger. Lørdag til nytårsseminaret diskuteres yderligere, hvor bredt ud der
skal samarbejdes, og hvordan vi kommer videre.
Januar-seminar: Praktisk information + forberedelse
o Mødes ved nummer 81. Endelige deltagere hele weekenden er Søren-Emil, Lotte, Bo, Svend
og Leif. Måske’ere til hele weekenden er Lone og Allan. Måske’ere til lørdag er Carina.
Rahime og Laila deltager ikke.
Punkt 5: Eventuelt
Køb af computer
o Det besluttes at købe ny computer, der kan kobles til printeren. Carinas mand undersøger, hvilken
computer der skal købes. Hertil skal købes in-design til den computer + en licens til Solveigs
computer.
Muhabet
o Muhabet er en frivilliginstitution, der har skrevet en mail med ønske om et møde, da de gerne vil
indgå samarbejde omkring ensomme ældre med fokus på indvandrere. Søren-Emil inviterer ham til
at komme kl. 16.30 til AB-møde d. 17. januar.
Orientering: Film om opgangsmøder
o I morgen onsdag d. 9. skal der laves en film om opgangsmøderne. Leif deltager.
Punkt 6: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

11., 12. og 13. januar: AB-seminar
17. januar: AB-møde med ejendomsadministrationen
19.-20. januar: Seminar for afdelingsbestyrelser
21. januar: Opsamling på kickstart-grupper.
24. januar: Møde med Urbania
5. februar: AB-møde
Uge 6: Koordinationsforum for Helhedsplanen. Dato ikke fastlagt.
27. februar: Beboerworkshop vol. 2
25. april: Regnskabsmøde kl. 16. i beboerhuset

Afbud meldes til Søren-Emil: 28 90 08 10 eller Lotte: 20 76 23 36

