AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 10-09-2019 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

Søren-Emil Stenkjær Schütt, Leif Henning Sømod, Svend Kristensen,
Bo Andreasen
Anna Hjortsø
Liselotte Christiansen, Carina Hougaard Jensen, Allan Ibsen, Laila
Belhaj, Lone Steffensen og Rahime Dini

Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo Andresen blev valgt.
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3: Godkendelse af referat (se bilag 1)
Referat fra møde den 3. september 2019 blev godkendt.
Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen
•

Besøg fra I tråd med verden
I tråd med verden var i stedet på besøg lige inden bestyrelsesmødet. I tråd med verden er en
socio-økonomisk virksomhed, der laver håndværksprojekter i almene boligområder med
ledige beboere, og de vender tilbage til bestyrelsen om, hvordan de kan være tilstede i
Lundtoftegade.

•

Til beslutning: Forskønnelse af område ved springvand (se bilag 2)
Beslutning: Bestyrelsen er positiv over for projektet, men ønsker at spørge beboerne, der bor
lige i nærheden, om de synes, det er en god idé, inden beslutning træffes. Beboerne får en
seddel i postkassen, hvor de bliver inviteret til bestyrelsesmødet torsdag d. 19 kl. 16.30.

•

Til diskussion: Samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling
Der er tale om et tre-årigt projekt om strategisk civilsamfundsorganisering, alliancer og
tiltag i lokalområder, så beboerne deltager i højere grad. CFBU stiller medarbejdere,
projektkoordinering m.m. til rådighed. Samarbejdet kan støtte op om, at Lundtoftegade er et
laboratorium, der udvikler boligsociale helhedsplaner, da CFBU’s projekter er
toneangivende for, hvordan rammerne for de boligsociale helhedsplaner udformes.
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Bo, Leif og Lotte er interesseret i at deltage i arbejdet.
•

Til beslutning: Bylivskontoret (se bilag 3)
Arkitektfirmaet Labland har sendt et pitch på projektet ”Bylivskontoret” – et mobilt kontor,
der som fælles mødested og centrum kan skabe nye fysiske rammer om beboerdemokratiet.
Bylivskontoret kan fint spille sammen med samarbejdet med Center for Boligsocial
Udvikling.
Beslutning: Bestyrelsen vedtog at bruge 40.000 kr. ex moms på at projektudvikle
Bylivskontoret og herunder kontakt til Realdania mht. fondsansøgning.

•

Til diskussion: Gården ved blok G (se bilag 4)
Der er tre koncepter i spil lige nu, og der er en workshop til sensommerfesten og med
følgegruppen lørdag d. 14. september.
Bestyrelsen blev foreholdt koncepterne og bedt om at overveje, om den endelige beslutning
om koncept skal besluttes på et ekstraordinært afdelingsmøde, eller om det skal vedtages i
fællesskab af driftsudvalget, følgegruppen og bestyrelsen.

•

Til orientering: Afdelingsmødet
Indkaldelsen er blevet hustandsomdelt.

•

Til (fortsat) diskussion: En generel diskussion om bevillinger
Hvilken principiel begrundelse skal ligge til grund for, hvordan bestyrelsen bevilger fra
aktivitetsmidlerne?
Tidligere er diskussion gået på, hvorvidt der skal være et max beløb per person, per forening
eller lignende for at sikre, at midlerne bliver fordelt retfærdigt. Måske skal der nedsættes et
udvalg, der kan arbejde med at revidere spillereglerne eller stramme op på ansøgningerne.
Beslutning: Diskussionen udskydes til efter afdelingsmødet d. 17. september.

•

Til beslutning: Verdens kvinder-projekt om ældre mennesker
Har bestyrelsen lyst til at bakke op om projektet, og hvordan kan bestyrelsen hjælpe dem
med at finde deltagere?
Beslutning: Bestyrelsen ønsker at bakke op om projektet og stiller Lundtoftegades
kommunikationskanaler til rådighed for at finde deltagere.

•

Til diskussion: Mød din bestyrelse-arrangement for nye beboere d. 24. oktober
Bestyrelsen skaffer en liste over nyligt tilflyttede beboere (sidste 6 måneder) og undersøger,
hvorvidt bestyrelsen løbende kan få den information fremover. Der bliver udarbejdet en
invitation til beboerne.
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•

Til diskussion: Frivilligdag for de frivillige d. 24. oktober
Der bliver udarbejdet en invitation til beboerne.

•

Faste punkter
o Status på aktivitetspuljen v/ Anna
2019: Der er pt. 36.923 kr. ud af 251.000 kr. tilbage i puljen.
2020: 175.000 kr. er bevilget.

Punkt 6: Eventuelt
•

Til diskussion: Røde Kors’ Fortæl for livet:
Grupper på 4-8 ældre med en fra Røde Kors, der styrer den fælles samtale – de ønsker at
have en kontaktperson her i Lundtoftegade. Kontaktperson bliver stillet til rådighed.

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

13. september: Nytårskur kl. 14
14. september: Sensommerfest og Golden Days i Lundtoftegade
16. september: Evalueringsmøde om opgangsmøder med Nørrebrobyggerne kl. 9
17. september: Afdelingsmøde kl. 19 (budget 2020 og valg til bestyrelsen) – bestyrelsen mødes kl.
17.30
19. september: AB-møde med admin.
2. oktober: AB-møde
17. oktober: AB-møde admin.
24. oktober: Mød din bestyrelse-arrangement for nye beboere og Frivillig-arrangement om aftenen
26. og 27. oktober: KAB-konference
7. november: AB-møde
14. november: AB-møde med admin.
3. december: AB-møde
19. december: AB-møde admin.

Afbud meldes til Søren-Emil: 28 90 08 10 eller Lotte: 20 76 23 36
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