Referat AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Tirsdag den 5-02-2019 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:
Steffensen

Søren-Emil Schütt, Liselotte Christiansen, Leif Sømod, Allan Ibsen
Bo Andresen,
Solveig Wisbech
Rahime Dini, Laila Belhaj, Svend Kristensen, Carina Jensen, Lone

Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse til evt.
Punkt 3: Godkendelse af referat
• Referat fra møde den 17. jan. 2018. Godkendt
Punkt 4: Besøg af foreninger
Mødt op:
- Kunst- og Kulturforeningen (herunder Til Vægs)
- Festkorpset
- Natteravnene
- Flittige Hænder
- Bogklubben
- Bekymringsgruppen
- Driftsudvalget
- Kvindeklubberne
- Fælleshaven
- Familiesjov
- Fædrenetværket
- Træværkstedet
- Blokråd G
- Katteudvalget
- Pusterummet
Søren-Emil: Vi har arbejdet på mobilisering af nye initiativer – bl.a. gennem Kickstart. Derudover
vil vi gerne pleje de allerede eksisterende foreninger og ikke længere forsømme overholdelsen af
spillereglerne for foreninger. Derfor: Vi skal diskutere spilleregler og finde ud af, hvordan vi får
interesserede guidet hen i jeres gode foreninger, og om der er noget, vi kan gøre for jer, og så vil vi
gerne fortæller jer om mulighederne for at søge om aktivitetsmidler fra vores store pulje.
Udmeldinger fra mødedeltagere:
- Der er generelt brug for bedre kommunikation – selv de fremmødte kender ikke alle
sammen hinandens aktiviteter.

-

-

-

-

Beboerblad
o Savner Beboerbladet. Der var muligheder for at kommunikere bredt.
o Hvis det er et krav i spillereglerne, at man skal kommunikere, må vi have
beboerbladet tilbage – jeg vil ikke skrive til et nyhedsbrev, der ikke udkommer til
alle beboere.
o Natteravnene vil gerne rekruttere flere frivillige, men mangler beboerbladet at gøre
det i.
Afklaring, struktur
o Er alle foreninger? Hvad hvis man bare er en aktivitet.
▪ Svar: Der findes begge dele. Begge kan søge penge, men der er mere
begrænsede muligheder, hvis man er en aktivitet.
Spilleregler:
o De er fair og lette at overholde.
o Aktivitetsdagen irriterer mig og optager tid, jeg kunne bruge med min familie.
o Måske kunne aktivitetsdag ændres fra en weekend-dag til en hverdagsaften.
o Aktivitetsdagen er en berigende mulighed for at møde andre foreninger og lære af
hinanden.
o Aktivitetsdagen er en fantastisk mulighed for at samles og få ansigter på hinanden.
Andet:
o Pusterummet savner at få fredagen tilbage. Men dette er der en dialog i gang
omkring.
o I forhold til opstart af nye aktiviteter: Det er som om, at folk har mange gode ideer,
men ingen selv vil udføre dem.
o Spørgsmål: Hvordan kommer man med i Træværkstedet? Svar: Hvis man vil være
frivillig, skal man komme i åbningstiden tirsdag 19-21, vise interesse og indgå i
åbnings-turnussen. Hvis man bare vil bruge det, er man velkommen.
o Det foreslås, at der åbnes op i Træværkstedet ved, at man kan låne en nøgle i 14 dage
ad gangen. Hvis aktivitetsmidlerne igen og igen skal sponsorere stjålet værktøj, må
løsningen gentænkes.
o En beboer tilbyder at holde åbent i Træværkstedet en ekstra ugentlig dag.

Alle foreninger inviteres til at møde op til Kickstart d. 27. februar.
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen
Opsamling fra driftsmøde 30. januar, v. Leif
•

Der er taget hånd om de punkter, bestyrelsen selv havde med – kab keys og elevatorklager.
Driftsudvalget skal desuden på tur d. 21. og 22. marts ud til de to firmaer – Saniva og Nortec
- der har budt ind på at overtage vaskerierne, når de udliciteres. Begge firmaer er klar over
bestyrelsens overvejelse om at lukke det lille vaskeri – det store vil i så fald blive optimeret.

Ansøgning fra Fædregruppen
•

•

Fædregruppen har ansøgt om 43.000 til aktiviteter. (Safaripark, juni, ca. 20.000 kr., ca. 70
personer + Fisketur, august, 10.000 kr., ca. 30 personer + Den Blå Planet, oktober, 10.000
kr., ca. 50 personer. Julefrokost, december, ca. 3.000 kr., ca. 15 personer)
Bestyrelsen godkender. Lotte skriver til Fædregruppen.

Regnskab for Natteravnene
•

Regnskab godkendt.

Gennemgang af interesser for de bestyrelsesmedlemmers, der ikke var med på weekendens seminar,
og fordeling af opgaver fra Årshjulet
•

Udskydes pga. manglende mødedeltagere.

Genbrugscentral
•

•
•
•
•
•

Til opsamling på Kickstart var der interesse fra beboere til at opstarte en
genbrugscentral/bytterum i et rum i E’eren. Dette kræver først og fremmest tildeling af
lokale. Beboerne tildeles rummet under vaskeriet i 21.
Dette vil evt. kunne kombineres med ideen om et bibliotek
Det kunne være en anledning til at få renoveret lokalet – helst af beboerne selv. Dette sættes
på som dagsordenpunkt til næste bestyrelsesmøde, hvor ejendomslederen er tilstede.
Ind til videre bevilliges 10.000 kr. fra aktivitetsmidlerne til istandsættelse.
Lotte melder tilbage til de interesserede beboere.
Projektet præsenteres til Kickstart vol. 2 d. 27. feb. – som desuden foreslås holdes i rummet.
Det foreslås desuden, at folk, der melder ind på ideen, inviteres på en tur til prismodtager
Lolitas kombinerede byttecentral og cafe.

Folketingsvalgmøde i Lundtoftegade
•

Mette Nisgaard inviterer til samarbejde om at lave et Folketingsvalg. Bestyrelsen er
interesseret. Bo vil gerne være med og kontakter Mette. Lotte og Leif vil gerne være
praktiske medhjælpere på dagen. Økonomien i det tager bestyrelsen stilling til, når
processen bliver mere konkret.

Tilbud om grafisk facilitering
•

Orientering. Er kommet i nyhedsbrevet.

Punkt 6: Eventuelt
Klage
• En beboer klager over, at en medarbejder fra ejendomskontoret har hjulpet en dreng med at vaske
tøj, efter beboeren har bedt drengen forlade vaskeriet med henvisning til aldersgrænsen på 16 år.
• Søren-Emil svarer klager.

Kvindeklubber
• Kvindeklubberne har problemer med at finde en dag at bruge deres restmidler på, hvor alle
kan komme, og nogle er utilfredse med, hvis pengene bruges en dag, de ikke kan. SørenEmil vender tilbage og melder ud, at de må finde en dag, hvor alle kan komme.
Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget

•
•

Bo foreslår, at sende til forvaltningen i stedet for TMU, adresseret til Nina Hedager, som herfra kan
videresende + foreslår at forkorte indstillingen.
Lotte foreslår at afslutte med en forespørgsel om at blive sat i kontakt med de rette personer.

Opsigelse
•

Solveig har sagt op, men fortsætter som referent, til der er fundet en ny.

Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:

•
•
•

21. februar AB-møde med ejendomslederen
27. februar: Beboerworkshop vol. 2
25. april: Regnskabsmøde kl. 16 i Beboerhuset

