AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 2-1-2018 – kl. 16.00 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde uden administration
Afdelingsbestyrelsen:

Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend Kristensen, Søren-Emil Stenkjær
Schütt, Leif Henning Sømod, Elsebeth Foss, Rahime Dini
Suppleanter:
Karen Ørnholt Møldrup
Sekretær:
Karin Peitersen
Afbud fra:
Karen, Elsebeth, Leif
Kaffevagt:
Lotte
______________________________________________________________________________________
Punkt 0: Besigtigelse af Klub 21 lokaler
Kenneth viste lokalerne frem. Bestyrelsen tager stilling til på et senere møde, hvad lokalerne skal anvendes
til.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og kaffevagt til kommende møde
Lotte valgt til ordstyrer.
Elsebeth har kaffevagt på næste møde.
______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 5-12-2017
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Intet
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Orientering fra udvalg / adhoc grupper / andet
 Mediegruppen
o Næste møde er 15. januar, der bl.a. skal gøre en status på arbejdet, og drøfte brug af freelance
medarbejder, der kan være med til at styre de forskellige medier. Søren-Emil kontakter Mette
(Nørrebrobyggerne) og det tages op med Eline på næste bestyrelsesmøde.
o Der er kursus i hvordan info-skærmene skal bruges den 15.-16. januar, Søren-Emil deltager.


Kulturmix
o Lotte og Søren-Emil har holdt møde med Rune fra Kulturmix. Referat fra mødet med
evaluering sendes til bestyrelsen. Nye aktiviteter starter op efter vinterferien (uge 9).
Nørrebrovænge inddrages og der sendes ny folder ud med priser. Derudover blev der efterlyst
mere markedsføring.
o Der er ansat en ”portvagt” i flex-job.



Pusterummet
o Intet nyt – punktet udgår af listen.



Servicepakke udvalget
o Karin undersøger, hvor Servicepakkerne kan ses på nettet. Servicepakkerne gennemgås på
februarmødet (tirsdag den 6.)



Nørrebrobyggerne
o Ingen fra bestyrelsen deltog på koordinationsmødet, men referat er sendt til bestyrelsen.
o Eline deltager på førstkommende bestyrelsesmøde med administrationen.
______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Nye sager til diskussion og beslutning



Nytårskur for medarbejdere – planlægning af arrangement den 9. februar kl. 18
o Mad: Søren-Emil og Allan
o Gaveleg: Lotte
o Borddækning: Rahime
o Invitation: Lotte



Nytårskur for beboere sammen med Nørrebrovænge – planlægning af arrangement den 10. februar
o Nytårskuren gøres til et fremstød for Kulturmix, der vil give ”smagsprøver” på de forskellige
aktiviteter. Lotte kontakter Rune.
o Søren-Emil har kontaktet Nørrebrovænge, der gerne vil deltage – der sendes invitation til
dem.
o Det bliver et kaffe/te arrangement med fastelavnsboller, Allan sørger for sidstnævnte.



Afdelingsmøde maj
o Søren-Emil har kontakt til Mik Schack, der gerne vil deltage på afdelingsmødet i maj, hvor
tv-udsendelse om Danmarks bedste almene boliger også vil blive vist. AKB, København
betaler for Mik Schack.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Gamle sager til diskussion og afslutning
 Bestyrelsesguide
o Søren-Emil sender bestyrelsesguide til bestyrelsen og den tages op på februar-mødet (6.
februar).
 Blokråd – udsættes til senere møde.
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Fortløbende sager til diskussion og evt. afslutning
 Urbania – et boligprojekt
o Lotte meddeler KAB, at bestyrelsen kan deltage i følgegruppemøde den 24. januar.
o Følgende deltager: Lotte, Rahime, Søren-Emil og Svend
___________________________________________________________________________________
Punkt 9:Tilbagemelding / evaluering fra eksterne møder, kurser & konferencer:

Intet
__________________________________________________________________________________________
Punkt 10: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:

















Afdelingsbestyrelsesmøde med administration og Nørrebrobyggerne torsdag den 18. januar kl.
16.30-19.30 – Eline deltager i mødet.
Følgegruppemøde Urbania 24. januar
Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 6. februar kl. 16.30-19.30. (flyttes evt. til
mandag den 5.)
Beboerrepræsentantskabsmøde i KAB tirsdag den 6. februar
Nytårskuren for medarbejderne afholdes fredag den 9/2.
Nytårskur for beboerne i Lundtoftegade og Nørrebrovænge lørdag den 10. februar.
Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 15. februar kl. 16.30-19.30.
Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 6. marts kl. 16.30-19.30.
Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 15. marts kl. 16.30-19.30.
Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 3. april kl. 16.30-19.30.
Afdelingsbestyrelsesmøde med administration og Nørrebrobyggerne samt KAB om regnskab torsdag
den 19. april kl. 16.30-19.30.
Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 1. maj kl. 16.30-19.30. (flyttes til torsdag
den 3. maj)
Regnskabsmøde 15. maj 2018
Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 17. maj kl. 16.30-19.30.
Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 5. juni kl. 16.30-19.30. (flyttes til tirsdag
den 12. juni)

 Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 21. juni kl. 16.30-19.30.
___________________________________________________________________________________
Punkt 11: Eventuelt
Ophold i trappegang og deraf manglende rengøring i Blok A, opg. 75-77 tages op på møde med adm.
Henvendelse om brug af fodboldbanen tages op på næste bestyrelsesmøde med adm. Lotte kontakter
Kenneth om oplæg.
____________________________________________________________________________________

Ref.: Karin Peitersen

