AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 6-2-2018 – 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:
Allan, Rahime
Kaffevagt:
Leif
______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og kaffevagt til kommende møde
Ordstyrer: Lotte
Kaffevagt: Søren-Emil
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 18-1-2018
Godkendt
______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Ingen
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Orientering fra udvalg / adhoc grupper / andet
 Mediegruppen
Foreløbig sidste nr. af Beboerguiden er udsendt.
 Kulturmix
Der er sat plakater for næste sæson op i opgangene med opfordring til at komme til arrangementet
den 10. februar. Derudover henvises der til Kulturmix hjemmeside.
 Servicepakke udvalget
Der har ikke været afholdt møde. Karin videresender servicepakkerne, der også kan ses på Igroups.
Tages op på senere møde.
 Nørrebrobyggerne – hvor ofte skal der holdes møde med Eline
Det blev besluttet at holde møde hver anden måned, hvor der forinden mødet spørges til punkter på
dagsordenen samt forberedelse af mødet med emner bestyrelsen gerne vil havde til drøftelse.
Evalueres efter ½ år.
 Urbania
Der er udsendt nyhedsbrev fra Urbania med henvisning til deres hjemmeside, hvor man kan se
referat fra følgegruppemøde den 24. januar. Næste møde i følgegruppen er den 21. marts. Den 15.
marts er der møde med repræsentanter fra Urbania om socioøkonomisk virksomhed.
 Til Vægs
Nørrebro Lokaludvalg har bevilget en underskudsgaranti på 40.000 kr. Lotte og Søren-Emil opretter
en forening og ser på mulighederne for, at den kan rumme kunst i bredere forstand. Søren-Emil
snakker med Kenneth om, hvordan der kan udbetales penge i forbindelse med arrangementer.
Søren-Emil er interviewet til fagblad for billedkunstnere. Der er rekrutteret to frivillige kvinder, der
skal være med til at udvælge og arrangere udstillingerne.
______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Nye sager til diskussion og beslutning
 Kommunikation – orientering fra Søren-Emil om fremtidige muligheder for bedre kommunikation til
beboerne
Søren-Emil har afholdt møde med Kenneth, der foreslår, at der indkøbes tablets til alle lejemål, så
det dermed bliver lettere at sende meddelelser ud. Umiddelbart var der ikke begejstring for ideen.
Der blev nedsat et kommunikationsudvalg, der udarbejder oplæg til en kommunikationsstrategi og et

”jobopslag” til en freelance kommunikationsmedarbejder. Lotte undersøger tidligere oplæg om
trådløst wifi på fællesområderne. Udvalget består af Lotte, Søren-Emil, Elsebeth og Karin. SørenEmil orienterer Kenneth om bestyrelsens beslutninger.
 Nytårskur for medarbejdere – planlægning af arrangement den 9. februar – herunder fordeling af
opgaver
Der er 15 tilmeldte, heraf 7 medarbejdere.
Alle medbringer to gaver á 25 kr.
Bestyrelsen mødes kl. 17 til borddækning mv.
Søren-Emil: har bestilt mad, og står for indkøb af velkomstdrink og chips.
Lotte: øl, vin, vand.
Elsebeth: Dip til chips.
Karin: Blomster til borddækning, chokolade til dessert og kaffe.
 Nytårskur for beboere sammen med Nørrebrovænge – planlægning af arrangement den 10. februar –
herunder fordeling af opgaver
Arrangementet finder sted fra kl. 14 – 17. Der serveres fastelavnsboller, kaffe/te.
Bestyrelsen mødes kl. 13.
 Afdelingsmøde maj
Intet
 Klub 21
Brugen af lokalet tages op i forbindelse med mødet med Urbania om etablering af socio-økonomisk
virksomhed.
Det blev besluttet, at Pusterummet kan bruges til udlejning til beboerne til afholdelse af mindre
arrangementer. Det drøftes med Kenneth på bestyrelsesmødet den 15/2, hvordan dette skal
arrangeres.
 Bispeengbuen
Bestyrelsen er positiv overfor henvendelse om nedrivning af Bispeengbuen, men er ikke indstillet på
at deltage i kampagne aktiviteter omkring dette. Søren-Emil svarer på henvendelsen.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Gamle sager til diskussion og afslutning
 Bestyrelsesguide
Udkastet til bestyrelsesguide blev diskuteret, og Elsebeth gav udtryk for, at det var et godt
arbejdsredskab. Måske kunne det fremgå, hvad der er bestyrelsens opgaver, og hvad der er
administrationens. Søren-Emil finpudser forslaget og vi hører om Rahime har noget at tilføje.
 Blokråd – udsættes til senere møde.
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Fortløbende sager til diskussion og evt. afslutning
___________________________________________________________________________________
Punkt 9:Tilbagemelding / evaluering fra eksterne møder, kurser & konferencer
Intet
__________________________________________________________________________________________
Punkt 10: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:













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.
NY Bekymringsgruppemøde tirsdag den 20. februar.
NY Strategidag i KAB lørdag den 3. marts kl. 9-13. Elsebeth, Leif og Lotte deltager
Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 6. marts kl. 16.30-19.30.
Møde med Urbania om socio-økonomisk virksomhed torsdag den 15. marts kl. 15.30-16.30
Afdelingsbestyrelsesmøde med administration og Nørrebrobyggerne torsdag den 15. marts kl. 16.3019.30.
NY Følgegruppemøde i Urbania onsdag den 21. marts.
NY Skraldemøde onsdag den 21. marts
Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 3. april kl. 16.30-19.30.



Afdelingsbestyrelsesmøde med administration samt KAB om regnskab torsdag den 19. april kl.
16.30-19.30.
 Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 3. maj kl. 16.30-19.30.
 Regnskabsmøde 15. maj 2018
 Afdelingsbestyrelsesmøde med administration og Nørrebrobyggerne torsdag den 17. maj kl. 16.3019.30.
 Afdelingsbestyrelsesmøde uden administration tirsdag den 12. juni kl. 16.30-19.30.
 Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 21. juni kl. 16.30-19.30.
___________________________________________________________________________________
Punkt 11: Eventuelt
Intet
____________________________________________________________________________________

