AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 6-3-2018 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde uden administration
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:
Kaffevagt:

Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend Kristensen, Søren-Emil Stenkjær
Schütt, Leif Henning Sømod, Elsebeth Foss, Rahime Dini
Karen Ørnholt Møldrup
Karin Peitersen
Elsebeth, Karen
Lotte

______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og kaffevagt til kommende møde
Ordstyrer: Lotte
Kaffevagt: Leif
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 15/2
Godkendt
______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
Intet
_____________________________________________________________________________________
Punkt 5: Orientering fra udvalg / adhoc grupper / andet
- Kulturmix
Der er igangsat fire aktiviteter – og der efterlyses stadig deltagere til andre kurser.
- Servicepakke udvalget
Nedlagt
- Urbania – hvem deltager i følgegruppemøde den 21/3
Leif, Svend, Lotte og Søren-Emil deltager
- Til Vægs
Deltager i 48 timers festival sidste weekend i april og i Cph Art Week den 22.-27. maj
Undersøger fortsat hvordan der kan etableres en forening.
- Kommunikationsudvalget
Der har været afholdt møde med extern konsulent og vi afventer nu fælles møde med Eline og
Kenneth om deres ønsker til fermtidig kommunkation til beboerne.
- Pusterummet udvalg
Der afholdes møde onsdag den 7/3.
______________________________________________________________________________________
Punkt 6: Nye sager til diskussion og beslutning
- Servicepakker
Tages op i forbindelse med budget 2019
- Nørrebro lokaludvalg
Lotte og Søren-Emil orienterede om valgmøde i Nørrebro Lokaludvalg
- Henvendelse fra Weekendavisen
Søren-Emil finder barn, der kan portrætteres om at bo i Lundtoftegade.
- Regeringens ghetto-udspil
Lundtoftegade er med på den store ghetto-liste som udsat boligområde. Punktet tages op med Eline
på næste bestyrelsesmøde.
- Puljemidler til ældre
Der kan søges om puljemidler i Københavns Kommune til aktiviteter til ældre. Tages op med Eline
på næste bestyrelsesmøde.
- Dato for frivillighedstur

Datoen afklares senere, når det er afklaret, hvad der skal ske i forbindelse med frivillighedsdagen.
- Forberedelse af møde med Eline/Nørrebrobyggerne
Følgende emner er sat på dagsordenen med Eline:
Nyt fra Nørrebrobyggerne
Samarbejde med kommunen om den lukkede klub – børn
Status over Nørrebro Uniteds brug af boldbanen
Regeringens ghetto-udspil
Puljemidler til ældre
Frivillig fredag / dato for frivillig-tur
- Medborgerne
Andreas Lloyd fra Medborgerne fortalte om foreningen, som er en alliance af lokale foreninger i
Nørrebro/Nordvest. Foreningen tager forskellige lokale initiativer op som f.eks. kampagnen for en
”Tryg Nørrebro Station”. Der tages først stilling til evt. medlemskab, når Medborgerne har sendt
materiale og evt. invitation til medlemsmøde.
- Genåbning af gavldør i blok E
Kenneth havde bedt om, at gavldøren i Blok E genåbnes. Bestyrelsen er med på dette under
forudsætning af, at den lukkes igen, hvis der opstår problemer med udefrakommendes ophold i
parterregangen.
- Repræsentanter til AKB, Københavns Repræsentantskab
Lotte afventer svar fra KAB’s kundechef Jonas Cohen om afklaring på liste over medlemmer af
AKB, Københavns Repræsentantskab.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Gamle sager til diskussion og afslutning
- Bestyrelsesguide
Rahime sagde god for guiden. Lotte og Søren-Emil ser på, om der kan laves en pixi-udgave.
- Nytårskur for medarbejdere
Tilbagemeldingen fra Kenneth og Eline var, at medarbejderne helst vil, hvis det kan blive en
hverdagsaften. Bestyrelsen går i tænkeboks over fremtidige nytårskure.
- Besøg i Hyldespjældet – afklaring af dato
Besøg i Hyldespjældet/Albertslund mandag den 28. maj kl. 18.
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Fortløbende sager til diskussion og evt. afslutning
- Kommunikation
Afventer møde med Eline, Kenneth og ekstern konsulent.
- Klub 21
Afventer møde med Urbania om socialøkonomiske virksomheder
- Blokråd
Udsættes til senere møde.
- Afdelingsmøde maj
Udsættes til møde i april
- Markvandring 17. maj
Tages op på møde 19. april
___________________________________________________________________________________
Punkt 9:Tilbagemelding / evaluering fra eksterne møder, kurser & konferencer:

•
•

Bekymringsgruppemøde tirsdag den 20. februar
Referat fra mødet udsendt til bestyrelsen. Ingen spørgsmål til dette.
Strategidag i KAB lørdag den 3. marts kl. 9-13.
Det havde været en spændende dag med temaet driftsfællesskaber – godt gruppearbejde med gode
diskussioner.

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

•
•
•

Rundvisning for boligsociale medarbejdere kl. 12.30, Lotte, Søren-Emil, Svend og Kenneth deltager.
Afdelingsbestyrelsesmøde med Nørrebrobyggerne torsdag den 15. marts kl. 16.30-19.30.
Urbania følgegruppe + møde om socioøkonomiske virksomheder i beboerhuset kl. 15.30 – 18.00 den
21. marts

•
•
•

Debatmøde om lukning af skakter, beboerhuset 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 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.
• Afdelingsbestyrelsesmøde med administration torsdag den 21. juni kl. 16.30-19.30.
___________________________________________________________________________________
Punkt 11: Eventuelt
Invitation fra Aftensol om at spise sammen i uge 17 den 24/4. Lotte sætter plakater op i opgangene og
lægger det på facebook.
____________________________________________________________________________________
Ref.: Karin

