AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 20-06-2019 – kl. 19.00 til 22.00 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde m. administration
Afdelingsbestyrelsen:

Søren-Emil Stenkjær Schütt, Liselotte Christiansen, Leif Henning
Sømod, Carina Hougaard Jensen, Allan Ibsen og Bo Andreasen

Suppleanter:
Sekretær:
Anna Hjortsø
Administration:
Kenneth Skåning Fuglsang
Afbud fra:
Svend Kristensen, Laila Belhaj, Lone Steffensen og Rahime Dini
________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo Andreasen blev valgt.
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, og et punkt blev tilføjet under eventuelt.
Punkt 3: Godkendelse af referat (Bilag 1)
Referat fra møde den 9. maj 2019 blev godkendt.
Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen
•

Til diskussion: En richshaw i Lundtoftegade/Cykling uden alder
Søren Overby og Chris Andersen var på besøg.
En cykel koster 40.000 kr., og cirka 2000 kr. om året til vedligeholdelse.
Lotte foreslog, at vi låner Aftensols cykel og ser, hvad behovet er, inden vi køber en cykel i
Lundtoftegade.
Beslutning: Kenneth taler med Aftensol om at låne deres cykel og vender tilbage til Søren
og Chris.

•

Til diskussion: Opfølgning på Markvandring
Kenneth foreslog at starte i det små i de afmærkede områder: Fx med beplantning på
pergolaerne, græs ved området ved Netto med græs, vildtgræs ved kunstværkerne og
lignende.
Beslutning: Kenneth sammenfatter dagens idéer, og bestyrelsen går i gang med at planlægge
og prioritere efter sommerferien.
Vigtigste pointe i evalueringen: At man måske skal dele markvandring op i to. En med
administrationen, der har fokus på det, der skal ordnes, og en med beboerne, hvor der er
fokus på udviklingsidéer.

•

Til orientering: Særboligerne i Blok F
Der har været et godt møde med bestyreren i Blok F, administrationen og
afdelingsbestyrelsen, hvor der blev lyttet til problemerne.

•

Til diskussion: Opfølgning på afdelingsmødet (Bilag 2)
Driftsudvalget har haft deres første møde: Leif fortalte, at Rene fra Saniva er åben over for,
at der kom kaffe eller lignende i det lille vaskeri.
Slukket lys i kælderen: Kenneth tager en snak med beboer, om det vil gå an, at lyset fortsat
er slukket, og beboeren har egen lampe.
Skraldeudvalget har også haft deres første møde.
Opfølgning på solcelleprojekt: Kenneth afventer stadig svar på, om projektet kan fortsætte i
sin nuværende form.

•

Til orientering: Status på skraldeudvalg
Udvalget har haft første møde og har taget et sorteringsmodul i prøve.
Kommunen har godkendt projektet, og vi har fået en økonomisk bevilling til
sorteringsmodulet.
Næste udvalgsmøde bliver i slutningen af august, og mødet vil omhandle nudging og
kælkebane.

•

Til beslutning: Fastlæggelse af dato for budget- og afdelingsmøde
Bestyrelsen og administrationen holder budgetmøde d. 22. august frem for d. 15. august.
Afdelingsmødet fastholdes til d. 17. september.

•

Til diskussion: Altanprojekt
Kenneth har undersøgt muligheden for at lave altaner på de høje bygninger på nordsiden.
Det vil koste 30.000 kr. i projektbeløb, fordi kommunen skal godkende projektet.
Hvis projektet går i gang, vil det være op til den enkelte beboer, om denne ønsker en altan
og dermed højere husleje.
Beslutning: Projektbeløbet blev godkendt af bestyrelsen, og Kenneth går videre med
projektet.

•

Til diskussion: 100.000 kr. til proces for gårdrum og kunstgræsbane v/ Søren-Emil
Hvis der skal være en proces, hvor man inddrager beboerne, kræver det ressourcer.
Beslutning: Bestyrelsen vil stille forslag om at bruge pengene til afdelingsmødet i september
2019.

•

Til beslutning: Ny dato for nytårskur
Beslutning: Nytårskuren bliver afholdt fredag d. 13. september.

•

Til beslutning: Tidsplan for beretning til Afdelingsmødet i september
Beslutning: Beretningen skal ud senest d. 10. september, og bestyrelsen kommer med input
og tekster til Søren-Emil senest d. 15. august.
Derudover var følgende input til beretningen på nuværende tidspunkt: Affaldssortering og
hvordan det er at være med i bestyrelsen.

•

Til diskussion: Tilbud om udsmykning fra Jacoba Nieport (bilag 3)
Beslutning: Bestyrelsen var meget positiv over for vægmalerier, og kunstneren inviteres
derfor til et møde.

•

Til orientering: Samarbejde med Copenhagen Contemporary om
kunstformidlingsforløb
Ansøgning til Kulturministeriet er droppet, men projektet lever stadig.

•

Til orientering: Golden Days i Lundtoftegade
Temaet er 1989/grænser, og samarbejdet vil bestå af en tur rundt i vores område d. 14.
september – samme dag som sensommerfesten.

•

Til orientering: Gratis kursus fra FOF – informationsmøde (Bilag 4)
Informationsmødet finder sted d. 15. august.

•

Til orientering: Lokale til rådighed for indsamling af mad til Sjælsmark

•

1 ½ time hver søndag i Multikælderen.
Til beslutning: Ansøgninger
Kunst- og kulturudvalget (bilag 5):
Beslutning: Bevillingen blev givet.
Pusterummet (bilag 6):
Der er uklarheder i ansøgningen, der ikke er udformet efter ansøgningsskemaet.
Beslutning: Bestyrelsen tager en snak med Pusterummet om at revidere ansøgningen. Og der
skal generelt tages en diskussion i bestyrelsen om bevillinger.

•

Til diskussion: Afholdelse af fødselsdag i Pusterummet

Diskussionen omhandlede, hvorvidt en frivillig, der ikke bor i Lundtoftegade, må leje
Pusterummet, og endvidere om det kan lejes uden betaling.
Beslutning: Den frivillige må gerne leje Pusterummet, men kun ved betaling.
•

Til beslutning: Søren-Emil på Folkemødet – refundering af udgifter
Beslutning: Søren-Emil sender kvitteringerne, og bestyrelsen godkender via e-mail.

•

Til diskussion: Støtte til Natteravnenes 20 års jubilæum næste år
Beslutning: Bestyrelsen bevilliger 20.000 kr.

•

Faste punkter
o Kommunikation: Forslag til, hvad der skal kommunikeres ud i den kommende tid v/
Anna
Budget- og afdelingsmøde, FOF, Golden Days og Søren-Emil er kommet med i AKB’s
organisationsbestyrelse.
o Status på aktivitetspuljen v/ Anna
Status på aktivitetspuljen 2019:
Der er pt. 43.173 kr. ud af 250.092,50 kr. tilbage i puljen.
Status på aktivitetspuljen 2020:
Der er pt. 200.092,50 kr. ud af 250.092,50 kr. tilbage i puljen.

Punkt 6: Eventuelt
•

Til diskussion: Drømmeturen
En gruppe unge fra Lundtoftegade vil gerne have en bod under sensommerfesten og bruge
overskuddet på en fodboldtur til udlandet.
Bestyrelsen havde en diskussion om det principielle i at lade nogen sælge og selv få
overskuddet til sensommerfest.
Beslutning: Beslutningen ligger hos festudvalget, og gruppen af unge bliver derfor inviteret
med til sensommerfest-planlægningen d. 26. juni.

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

26. juni: Workshop om sensommerfesten + deadline for frivilligtur
Hele juli: Bestyrelsen holder ferie
6. august: AB-møde
15. august: FOF-infomøde kl. 19, og bestyrelsens deadline for at sende input til beretning.

•
•
•
•
•
•
•
•

21. august: KAB-temamøde – Havnerundfart med tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen
22. august: AB-møde med admin. om budget
24. august: Frivilligtur
3. september: AB-møde
13. september: Nytårskur
14. september: Sensommerfest og Golden Days i Lundtoftegade
17. september: Afdelingsmøde (budget 2020 og valg til bestyrelsen)
19. september: AB-møde med admin.

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

