Referat AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Tirsdag den 04-12-2018 – kl. 16.00 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:

Søren-Emil Schütt, Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend
Kristensen, Leif Sømod, Carina Jensen,
Suppleanter:
Bo Andresen
Sekretær:
Solveig Wisbech
Afbud fra:
Rahime Dini, Leyla Belhaj, Lone Steffensen
________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Punkt 3: Godkendelse af referat
Referat fra møde den 15. nov. 2018 – godkendt.
Punkt 4: Besøg
Margrethe Pump fra Forældrefonden kommer og fortæller om Forældrefondens formål
o Forældrefonden er glad for, at må leje lokalet i Lundtoftegade - særligt glade for at komme
ind i et fællesskab. Fondens formål: at arbejde for enlige forældre under uddannelse, sørge
for at de har et sted at bo og generelt at de understøttes i at komme videre i livet.
Forældrefonden har bl.a. adgang til lejligheder, de kan anvise forældrene til, de har
mulighed for at understøtte med gældsrådgivning, psykologhjælp m.m. Fonden bruger
mange frivillige. Som lejere: Den nye direktør, Eva Tufte, kommer til at sidde i
Lundtoftegade og de medarbejdere, der ellers kommer til at sidde der, skal udføre det sociale
arbejde. ”Livet på kontoret” bliver sådan, at det mestendels er skrivebordsarbejde, og der
kan komme forældre forbi, som skal underskrive kontrakt el. lign. Der er mulighed at indgå
et samarbejde, hvor Lundtoftegades beboere kan komme til åben rådgivning hos
Forældrefonden – dette aftales med NørreBrobyggerne. Lejer fra 1. januar 2019.
Eline
o Opdaterede ghetto lister:
o Lundtoftegade falder inden for følgende kriterier: Antallet af dømte for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af
beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år + Andelen af
beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse + Andelen af beboere fra
ikke-vestlige lande
o Lundtoftegade falder ikke inden for kriteriet om arbejdsløshed og lav gennemsnitlig
indkomst, men vi er tæt på begge steder og det er et af de eneste steder vi kan påvirke noget.
o I helhedsplanen må de kun arbejde med beskæftigelsesindsats for folk under 30 år, men
NørreBrobyggerne vil arbejde for at kunne få lov at udvide deres indsats på området. Kunne
der desuden arbejdes for, at indsatser i Lundtoftegade kunne understøtte folks jobmuligheder

i form af eksempelvis socioøkonomiske virksomheder, hvor folk kan prøve dem selv af og
evt. inspireres til iværksætteri. Dette kunne foregå i samarbejde ml. f.eks.
NørreBrobyggerne, afdelingsbestyrelsen og Urbania.
o Evt. evaluering af efteråret. og etablering af fællesmål for foråret?
NørreBrobyggerne har bl.a. lavet forældrekurser og er i gang med projektet ’All-in’; her
analyserer de egen situation og får lov at drømme og udvikle ideer – på egen hånd. Nyt
initiativ er, at Louise har opstartet ’All-in-kids’, næste projekt bliver ’All-in-piger’ osv. Der
skal nu uddannes nye legeassistenter. Lige nu er der én brobygger, Ahmed, som er meget
aktiv, og her skal nu uddannes nye – ca. seks unge.
Fremadrettet: AB inviteres til koordinationsforum sammen med AB fra Titanparken og
Lundtoftegården i januar – dato ikke fastlagt endnu. Baba: Kører videre over foråret –
succesfuldt. Naboskaberkursus: der arbejdes for at etablere mini-projektlederuddannelser
(ikke sikkert hvornår, men sandsynligvis omkring marts) i samarbejde med ”Tanke-streger”,
som laver grafisk facilitering – AB opfordres til at prikke folk, der kunne være interesseret.
Opgangsmøder: Hvornår og hvad skal det indeholde? Søren-Emil foreslår at få etableret
opgangsrepræsentanter, og at skraldesortering er et af emnerne til opgangsmøder. Til
orientering: Netværksmedarbejder Mette Nisgaard kommer desuden tilbage fra barsel.
17.30 Opfølgning på Kickstart med Signe
o Stor succes og flot fremmøde. Signe sender en oversigt over forslag fordelt på fem
kategorier til alle på mail. Næste skridt er opsamling – det skal ske hurtigt. AB-medlemmer
skal for hver kategori kontakte en interesseret inden for hver kategori og sammen med denne
sætte en dato for projektgruppemøde + arrangere og være til stede til første møde, hvor
gruppen kan understøttes. Flere ønsker mere praktisk information for at kunne rådgive.
Solveig samler denne information, og AB tager den op til seminar i januar. Fordeling:
Svend ønsker at være til praktisk hjælp. Leif står for pkt. 1)
kulturklub/folkekøkken/café/fællesmorgenmad. Allan står for pkt. 2) aktiviteter for børn og
unge. Bo står for pkt. 3) nudging som værktøj. Søren-Emil og Carina står for pkt. 4)
aktiviteter for ældre og deres trivsel. Lotte står for pkt. 5)
værksteder/musikøvelokale/bibliotek. Tovholderne sætter møder op d. 21. januar kl. 17-20.
Folk tilmelder sig til hver tovholder. Hvert udvalg præsenterer, hvor de er i processen, på
workshoppen d. 27. feb.
Signe har desuden lavet postkort, hvor folk kan tilmelde sig.
Punkt 5: Orienteringer
Ansøgning til organisationsbestyrelsen
o Der er ansøgt om 25.000 hos OB til at søge byggetilladelser til det fysiske
udviklingsprojekt.
o Der er ansøgt om tilladelse til, at Søren-Emil kan få fondsfinansieret løn til projektet. Bo
kritiserer, at det ikke har været oppe som selvstændigt punkt på et AB-møde. Ansøgningen
diskuteres i AB på næste møde.
o Der kommer svar fra OB på begge dele snarest, da begge punkter var oppe på OB-møde i
går, 3. dec. AB-medlemmer har modtaget begge ansøgninger på mail.
Kunst- og Kulturforening Lundtoftegade Til Vægs ansøgning til Bikuben-fonden
o AB-medlemmer har modtaget ansøgning på mail. I morgen d. 5. dec. kommer svar på, om
Topos bliver udvalgt af fonden.
Ansøgning fra Fædrenetværket

o Etableringsprisen til den opvaskemaskine, de har fået penge til, vurderes til 5000 kr. Dette
bevilges fra AB. Lotte giver besked.
Evaluering af workshop og næste skridt i processen
o Se tidligere punkt
Orientering om frivilligtur
o 81 deltagere, 2 busser. Erfaring til næste gang: Afklaring af, hvem der er frivillige og hvem,
der er aktiv i klubber. Ind til nu har det været bestyrelsesmedlemmer. Definition tages op på
AB-seminar i januar. ”Lommepenge” droppes, pga. for meget administration.
Tekst til pjece
o I gang – mangler fra Leyla og Rahime
Orientering julefrokost
o Mad bestilles
Opfølgning på samarbejde med DGI
o Tages med til projektgruppen for punkt 4 fra Kickstart
Indkøb af køkkenting til beboerhuset
o Allan og Leif har skrevet indkøbsliste. Lotte køber ind.
Evaluering af debatarrangement 1. dec.
o

Arrangementet var aflyst.

Punkt 6: Eventuelt
Dato for møde med Urbania
o Aftalt: d. 24. januar
Drengegruppe
o Søren-Emil har haft møde med en gruppe, der har været i NørreBrobyggernes All-in-projekt,
som præsenterede ideen om et knallert/cykel/andet-værksted. De præsenterer for AB til
mødet d. 17. januar.
Dato for første møde i det nye år
o 8. januar
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
• 9. december: Frivilligtur til Lübeck
• 20. december: Afdelingsbestyrelsesmøde med Kenneth (kort) + Julefrokost
• 8. januar: AB-møde (rykket fra d. 1. januar)
• 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
• 27. februar: Beboerworkshop vol. 2

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

