Referat AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Tirsdag den 5-03-2019 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Søren-Emil Schütt, Liselotte Christiansen, Svend Kristensen,
Suppleanter:
Sekretær:
Solveig Wisbech
Afbud fra:
Rahime Dini, Laila Belhaj, Carina Jensen, Lone Steffensen, Leif Sømod,
Allan Ibsen, Bo Andresen
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Solveig
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser under evt.
Punkt 3: Godkendelse af referat
Referat fra møde den 21. feb. 2019 godkendt.
Punkt 4: Afdelingsbestyrelsen
Stenmalingsprojekt med Lange evt. under 48 timer-festival. Tema: Mal din by? Mal din drøm?
• Lange drømmer om at male sten med børn i forbindelse med 48-timers festival, som kan
udstilles i Lundtoftegade. Der er møde i Urban 13 i morgen, d. 6., og de vil også tale ideer til
48-timers festival.
• Det aftales, at projektet ligger hos Kunst- og Kulturforeningen i Lundtoftegade, som
arbejder videre med ideen.
Konference med Open Society Foundation 7.-8./3
• Orientering: Hos Almen Modstand er der kommet en konference i stand med ovenstående
fond, der arbejder med menneskerettigheder og demokrati m.m.. Dennes jurister har fået
udleveret en oversat version af de nye lovtekster og undersøger nu indholdet ud fra bl.a. et
menneskerettighedsperspektiv. De er den hidtil største spiller at have i ryggen.
• Søren-Emil har fået lov at komme til konferencen. Orientering følger.
Medborgerne. Orientering om fondsansøgning og medlemskab
• Søren-Emil m.fl. har gennem længere tid haft et samarbejde med netværket Medborgerne og
Nørrebro Lokaludvalg omkring udvidelse af beboerdemokrati m.m. Disse arbejder nu
sammen om en ansøgning på 3 millioner hos fra Velux-fonden, som bl.a. vil kunne gå til 2
fuldtidsmedarbejdere. I fondsansøgningen er også indskrevet det fysiske udviklingsprojekt.
Det første år vil være med fuld fokus på Lundtoftegade, hvorfra erfaringerne skal tages
videre til andre områder i samarbejdet. Inden ansøgningen sendes, vil alle – heriblandt
Organisationsbestyrelsen – blive orienteret.
• Det ville se stærkt ud, hvis Lundtoftegade melder sig som aktør under Medborgerne. Dette
vil koste 10.000 kr. årligt (udregnet ud fra afdelingens lønomkostninger). Tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer er umiddelbart positivt stemte overfor indmelding, men:

•

Det besluttes, at punktet går videre til næste gang, da 1) det vurderes, at der er for få på
mødet til at tage beslutningen 2) der til næste gang vil ligge en færdig fondsansøgning som
AB kan tage stilling til 3) ejendomslederen måske har gode råd til, hvor pengene skal findes.

Evaluering af frivilligtur 2018, samt nedsættelse af arbejdsgruppe om frivilligtur 2019
• Der er tidligere talt om at lave dette års frivilligtur til en sejltur på træskib. Søren-Emil
undersøger, hvornår det gode skib Zar er ledigt.
• Evaluering af frivilligtur 2018 og nedsættelse af arbejdsgruppe til dette års tur udsættes.
LTG:DOX Dokumentarvisning 28/3 – ansøgning
• Til Vægs, Almen Modstand og Bypolitisk Organisering planlægger en filmvisningsaften,
hvor følgende to dokumentarer skal vises:
o Bypolitisk Organisering har en dokumentar, som aldrig har været vist i DK før, som
over 20 år følger nedrivningen af boliger i Chicago.
o Derudover skal der vises et afsnit af den dokumentar, der blev lavet om
Lundtoftegade for 20 år siden, ’Høje Historier’.
• Efter filmvisning vil der være en todelt debatrunde mellem 1) instruktørerne af ’Høje
Historier’ + medvirkende i dokumentaren og 2) debat om beboerdemokratiet.
Evaluering kickstart 3.0 workshop og næste step 19/3
• Signe skriver en evaluering af hele processen.
• D. 19. holdes møde kl. 18, hvor der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at renovere og
ideudvikle på rummet i nr. 21. Søren-Emil får Signe til at lave et udkast til en plakat og
Lotte tager billeder af rummet.
• Hvis der skal laves en decideret Kickstart 4.0 eller andre typer demokratiske initiativer og
råd, er det noget, Medborgerne vil kunne overtage.
Arbejdet med klubber og foreninger – hvad nu?
• Første step er at forhøre skrive et udkast til reviderede Spilleregler og fremlægge dem for
alle foreninger på et møde. Herefter vil der blive stemt om dem på Afdelingsmødet til maj.
• Herefter vil AB i juni – som aftalt i årshjulet – arbejde videre med at få overblik over de
aktive foreninger og disses indrapporteringer.
• Desuden vil et fysisk beboerblad komme tilbage, hvilket måske vil lette foreningers
rekrutterings- og afrapporteringsarbejde.
• Søren-Emil skriver udkast til en invitation til alle foreningerne. Lotte udarbejder et udkast til
reviderede spilleregler. Disse gennemses til næste møde + der findes dato for mødet.
Orienterende mail til Mikkel Warming og Morten Hellesten om projektet Baggårdsbold med
Nørrebro United
• Orientering: Der er ikke meldt tilbage på mailen til Warming og Hellesten. Søren-Emil
rykker for svar fra OB.
Nyhedsbrev marts
• Historier fundet.
Punkt 5: Eventuelt
Klage fra sidste møde

•

Søren-Emil og Lotte udarbejder nyt klagesvar.

Punkt 6: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:

•
•
•
•
•

9. marts: Strategi-dag i AKB
19. marts: kl. 18: Møde for at nedsætte en arbejdsgruppe til rummet under det lille vaskeri
21. marts: AB-møde med administrationen
2. april: AB-møde. AB laver markvandring alene inden AB-møde.
25. april: Regnskabsmøde kl. 16 i Beboerhuset

