AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 3-4-2018 – kl. 16.30 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, Rahime, Leif – indtil punkt. 7.
Kaffevagt:
Svend
______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Lotte
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 15/3
Godkendt
______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Ansøgning fra Kvindeklubberne v. Sibel til eid-fest
- Udsættes
Ansøgning fra Fædrenetværket om 25.000 kr. til aktiviteter/udflugter til bl.a. grillfest,
Knuthenborg Park, fisketur og Zoo.
- Godkendt
Ansøgning fra Til Vægs om lån på ca. 10.000 kr. til indkøb af materialer til ferniseringer og
deltagelse i Art Week. Pengene betales tilbage af det beløb, der er modtaget fra Nørrebro
Lokaludvalg, men som først kommer til udbetaling når aktiviteterne er afholdt.
- Godkendt
____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Orientering fra udvalg / adhoc grupper / andet
,
- Kulturmix
Afventer møde med Kulturmix, hvor der bl.a. skal drøftes, hvordan der kan skabes mere reklame for
kurserne.
-

Urbania
Urbania deltager på afdelingsmødet i maj, hvor de fortæller om projektet.
På følgegruppemødet gav Lotte udtryk for utilfredshed med manglende opbakning til
kommunikation fra KAB, som var blevet lovet. Der var enighed i bestyrelsen om dette.
Der er udsendt referat fra følgegruppemødet afholdt den 21. marts.

-

Til Vægs
Der afholdes fernisering den 13. april med svensk kunstner.
Deltager i 48 timer festivalen den 28. april, hvor der vil være et lille tog der fragter folk rundt til de
forskellige skærme, samt popcorn-maskine, der skal være med til at gøre opmærksom på
udstillingerne.
Der udsendes pressemeddelelse om udstillingerne.

______________________________________________________________________________________

Punkt 6: Nye sager til diskussion og beslutning
-

Evt. ændring af mødetidspunkt for torsdagsmøderne til kl 17
Udgår

-

Ombytning af ab-lokalet med info-lokalet
Bestyrelsen besluttede at flytte bestyrelseslokalet til Info-lokalet, dels er der behov for større lokale,
dels er det nuværende bestyrelseslokale bedre egnet til pasning af børn i forbindelse med Familiesjov
og andre arrangementer. Lotte kontakter Nørrebrobyggerne. Tidspunkt for ombytning besluttes
senere.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Gamle sager til diskussion og afslutning
-

Bestyrelsesguide
Udsættes

-

Blokråd
Udsættes

-

Forberedelse af afdelingsmøde maj
Søren-Emil har kontakt til Mik Schack, og sender program for hans deltagelse samt visning af
videoer til bestyrelsen. Det blev besluttet, at de mandlige bestyrelsesmedlemmer laver mad med Mik
Schack. Nørrebrovænge kontaktes om at deltage.
Det blev diskuteret, om der skulle vælges medlemmer til en beboerbladsredaktion, da det endnu ikke
er afklaret, hvordan fremtidens kommunikation skal være. Lotte rykker kommunikationskonsulent
for oplæg.

-

Servicepakker
Tages op i forbindelse med budget 2019
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Fortløbende sager til diskussion og evt. afslutning
-

Kommunikation
Lotte rykker kommunikationskonsulent for oplæg.

-

Klub 21
Udsættes

-

Pusterummet
Udsættes

-

Markvandring 17. maj
Op på møde 19. april
___________________________________________________________________________________
Punkt 9:Tilbagemelding / evaluering fra eksterne møder, kurser & konferencer:

•

Debatmøde om lukning af skakter, beboerhuset 21. marts
Der deltog ca. 40 personer. Der var stemning for, at forslaget om lukning af skakter først skal tages
op på afdelingsmødet i september, og tiden indtil da skal bruges til information .
Skraldeudvalget holder møde den 12. april.

•

Tema-møde i KAB om regeringens ghetto-udspil den 26. marts kl. 17.15.
Der var kun afsat et kvarter til orientering om ghetto-udspillet, så der kom ikke noget nyt frem der.
Søren-Emil er interviewet i JyllandsPosten om ghetto-udspillet og har derudover udarbejdet en
analyse om regeringens ghetto-udspil. Interview og analyse sendes til bestyrelsen.

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

•

Afdelingsbestyrelsesmøde med administration samt KAB om regnskab torsdag den 19. april kl.
16.30-19.30.
• Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration, men med Nørrebrobyggerne v. Eline torsdag den 3.
maj kl. 16.30-19.30.
• Afdelingsmøde tirsdag den 15. maj
Kl. 13 el. 14: Madholdet mødes
Kl. 16.00: Dørene åbnes og Mik Schack introducerer de to tv-programmer
Kl. 17.30: Mik Schack holder et oplæg om vores kvarter/nabolag, og introducere maden.
Kl.18.00 Spise tid - Ærtesuppe og cannelloni.
• Regnskabsmøde 15. maj 2018 kl. 19.00 - Urbania indleder
• Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 17. maj kl. 16.30-19.30. Markvandring kl.
17.
• Besøg i Hyldespjældet (boligafdeling i Albertslund) mandag den 28. maj kl. 18.
• Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 12. juni kl. 16.30-19.30 – flyttes til
torsdag den 7. juni
• Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 21. juni kl. 16.30-19.30.
___________________________________________________________________________________
Punkt 11: Eventuelt
Lotte orienterede om henvendelse fra Cirkus Big, der gerne vil vise forestillinger i Lundtoftegade. Det er
aftalt, at de har forestillinger torsdag den 19. april og tordag den 26. april.
Søren-Emil fortalte, at det pt er Bo’s solnedgangsbilleder, der vises på skærmene, og at der vil blive afholdt
en lille reception for ham den 9. maj. I den forbindelse kan man informere beboerne om muligheden for at
udstille på skærmene.
Søren-Emil fortalte, at han havde kontakt til Meyers Madhus og at han gerne vil holde møde med dem om
det kan lade sig gøre at lave en social-økonomisk virksomhed i Lundtoftegade. Der var opbakning fra
bestyrelsen til dette.
____________________________________________________________________________________
Ref.: Karin Peitersen

