AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 15-3-2018 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde med administration
Afdelingsbestyrelsen:

Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend Kristensen, Søren-Emil Stenkjær
Schütt, Leif Henning Sømod, Elsebeth Foss, Rahime Dini
Karen Ørnholt Møldrup
Kenneth Fuglsang, Eline
Karin Peitersen
Kenneth, Elsebeth, Karen, Søren-Emil fra punkt 5.

Suppleanter:
Administrationen:
Sekretær:
Afbud fra:
Kaffevagt:
______________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer og kaffevagt til kommende møde
Ordstyrer: Lotte
Kaffevagt: Svend
Fremover skal der kun vælges kaffevagt til tirsdagsmøderne
_______________________________________________________________________________________
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
_______________________________________________________________________________________
Punkt 3: Godkendelse af referat: Referat fra møde den 6-3-2018
Godkendt
______________________________________________________________________________________
Punkt 4: Orientering fra:
Nørrebrobyggerne
1. Nyt fra Nørrebrobyggerne
Rikke Skovfoged er ansat som barselsvikar for Mette Niisgård. Rikkes opgaver bliver prmært at
sætte gang i projekter fra Helhedsplanen, der ikke rigtig er kommet gang i, bl.a. gode rammer for
naboskab og frivillighedsarbejdet.
2. Regeringens ghetto-udspil - Lundtoftegade er med på den store liste som udsat boligområde hvordan kommer det til at berøre afdelingen
Det er endnu svært at sige, hvordan Lundtoftegade vil bliver berørt af den lovgivning der forventes
på plads i løbet af de kommende måneder.
Der afholdes møde i KAB den 26. marts om regeringsudspillet.
Eline kunne fortælle, at de seneste tal for børn i institutioner ser gode ud.
3. Status over aftalen med Nørrebro United - det forlyder at brugen af fodboldbanen er udskudt og hvordan sikrer vi i fremtiden, at bestyrelsen orienteres
Fremover orienteres bestyrelsen på den fælles g-mail konto.
Fodbold starter op den 3. april.
4. Hvordan går det med samarbejdet med kommunen og den lukkede klub - og hvordan går det
med arbejdet med børn i Lundtoftegade
Klubben genåbner i nye lokaler den 16. april. Nørrebrobyggerne samarbejder med kommunens
medarbejdere om aktiviteter for de unge indtil åbning af klubben.
5. Københavns Kommunes puljemidler til ældre
Nørrebrovænge søger midler og Eline undersøger om der evt. kan søges i samarbejde med dem.
Der ansættes en praktikant i 8 uger, der undersøger mulighederne for at starte morgen/frokost tilbud
op i beboerhuset.

6. Frivillig fredag - bestyrelsen er ved at afklare, hvornår de skal lægge deres tur for frivillige og
om der evt. skal samarbejdes i forhold til frivillig fredag
Eline tilkendegav, at det var ok med samarbejde om arrangement for frivillige den 29. september.
Bestyrelsen tager kontakt til Rikke om dette.
Eventuelt
Søren-Emil vil gerne lave et hus-kunstner projekt for unge. Eline foreslog, at han skal tage kontakt til
klubben alternativt til Marius. Kontakt til Nørrebrobyggerne er Rikke.
Der har været kalenderproblemer omkring Pusterummet med dobbeltbookning. Lotte kontakter Kenneth
vedr. fremtidig kalenderføring. Eline meddelte, at Nørrebrobyggerne ikke har brug for lokaler i
Pusterummet.
Drifstudvalget
Intet.
_______________________________________________________________________________________
Punkt 5: Ansøgninger fra klubber/aktiviteter
-

48 timers festival
Bestyrelsen bevilgede 9.375 kr. til arrangement i forbindelse med kunstprojektet Til Vægs deltagelse
i 48 timers festivalen den 27 – 29. april.

-

Eid-festen
Ansøgning fra Kvindeklubberne v. Sibel til eid-fest. Da der var flere spørgsmål til budgettet,
indkalder Lotte Sibel til bestyrelsesmødet den 3. april.
_____________________________________________________________________________________
Punkt 6: Orientering fra udvalg / adhoc grupper / andet
-

Kulturmix
Der følges op på kurserne med møde med kulturmix.
- Urbania
Der afholdes følgegruppemøde den 21. marts.
- Til Vægs
Der er ansat en praktikant, Rikke.
Der undersøges stadig om oprettelse af en foreningskonto.
- Kommunikationsudvalget
Afventer møde.
- Pusterummet
Lotte, Rahime og Allan udarbejder forslag til, hvordan Pusterummet kan bruges af beboere til mindre
fester / arrangementer.
______________________________________________________________________________________
Punkt 7: Nye sager til diskussion og beslutning
Intet
______________________________________________________________________________________
Punkt 8: Gamle sager til diskussion og afslutning
-

Bestyrelsesguide
Udsat
- Blokråd
Udsat
______________________________________________________________________________________
Punkt 9: Fortløbende sager til diskussion og evt. afslutning
-

Kommunikation

Udsat
- Klub 21
Afventer møde med Urbania om socialøkonomiske virksomheder
- Forberedelse af afdelingsmøde maj
Udsættes til møde i april
- Markvandring 17. maj
Tages op på møde 19. april
- Servicepakker
Tages op i forbindelse med budget 2019
___________________________________________________________________________________
Punkt 10:Tilbagemelding / evaluering fra eksterne møder, kurser & konferencer:

•

Rundvisning for boligsociale medarbejdere kl. 12.30, Lotte, Søren-Emil, Svend og Kenneth deltager.
Der var positive tilbagemeldinger på rundture og besøg i lejlighed.

___________________________________________________________________________________
Punkt 11: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:

•

Urbania følgegruppe + møde om socioøkonomiske virksomheder i beboerhuset kl. 15.30 – 18.00 den
21. marts
• Debatmøde om lukning af skakter, beboerhuset 21. marts
• Tema-møde i KAB om regeringens ghetto-udspil den 26. marts kl. 17.15.
• 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 men med Nørrebrobyggerne v. Eline 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 12: Eventuelt
På næste møde tages der stilling til om torsdagsmøderne skal starte kl. 17.
Fremover er der kun brug for kaffevagt til tirsdagsmøderne.
____________________________________________________________________________________
Ref.: Karin Peitersen

