AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 03-09-2019 – kl. 19.30-22.00 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:

Søren-Emil Stenkjær Schütt, Lise-Lotte Christiansen, Svend Kristensen,
Leif Henning Sømod, Lone Steffensen og Allan Ibsen
Suppleanter:
Bo Andresen
Sekretær:
Anna Hjortsø
Afbud fra:
Carina Hougaard Jensen, Laila Belhaj
________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo Andreasen blev valgt.
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3: Godkendelse af referat (se bilag 1)
Referat fra møde den 22. august 2019 blev godkendt.
Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste

Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen
Obs.: Alle punkter omhandler afdelingsmødet
•

Til beslutning: Revideret budget (se bilag 2)
Beslutning: Bestyrelsen godkender det reviderede budget, der skal dog justeres i
aktivitetsmidlerne fra 300.000 til 350.000 kr.

•

Til beslutning: Bestyrelsens forslag (se bilag 3)
o Afstemning om Bispeengbuens fremtid:
Bestyrelsen anbefaler løsning 2 om en lang tunnel fra Hillerødgade til Borups Plads
samt etablering af en åpark. Anders Jørgen Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro inviteres
til afdelingsmødet for at stille sig til rådighed for spørgsmål.
o Bevilling af op til 200.000 kr. af de allerede hensatte midler på 500.000 kr. til
projektudvikling af gården i Blok G herunder ny kunstgræsbane:
Beløbet justeres til 150.000 kr. Arkitekt Ida Wedfall fra Kragh & Berglund inviteres
til afdelingsmødet for at stille sig til rådighed for spørgsmål.
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o Diskussion og vedtagelse af Lundtoftegades Dialogplatform for ekstern kompetence
o Flere aktivitetsmidler i budgettet fra 251.000 til 350.000 kr.
o Budgettet for beboerhuset forhøjes med 50.000 kr. til i alt 330.000 kr.
o Reviderede visioner for Lundtoftegade:
UrbaniaCPH, boligsocial helhedsplan og DEK skal tilføjes.
Beslutning: Forslagene indstilles til afdelingsmødet med ovenstående revideringer.
•

Til orientering: Evt. forslag fra beboere (deadline samme dag kl. 12)
Ingen indkomne forslag.

•

Til orientering: Valg til bestyrelsen
Leif, Leila og Carina og suppleanter Lone, Bo og Rahime er på valg.
Bo, Leif og Carina stiller op til de ordinære bestyrelsesposter.

•

Til diskussion: Beretning
Den færdige beretning sendes til bestyrelsen for kommentarer per e-mail inden
husstandsomdeling af dagsordenen tirsdag d. 10.

•

Til orientering: Dirigent
Kurt er dirigent.

•

Til beslutning: Praktisk planlægning og fordeling af opgaver
Beslutning:
Gårdmændene sætter borde og stole op.
Øl, vand, mælk, kaffe og småkager: Lotte
Smørrebrød: Leif
Bestyrelsen mødes kl. 17.30.

•

Til beslutning: Momunitys brug af Beboerhuset (se bilag 4)
Til beslutning: Bestyrelsen gav tilladelse til, at Momunity må bruge Beboerhuset til deres
aktiviteter.

•

Til beslutning: Budget til video fra Sensommerfesten
Beslutning: Bestyrelsen bevilgede 5.000 kr. til en video fra sensommerfesten, der bl.a. kan
bruges på skærmene og sociale medier.
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•

Faste punkter
o Kommunikation: Forslag til, hvad der skal kommunikeres ud i beboerbladet for oktober
v/ Anna
Nytårskuren.
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 bevilliget.

Punkt 6: Eventuelt
•

Til orientering: NørreBrobyggerne på afdelingsmødet
Eline Feldman fra NørreBrobyggerne vil gerne bruge 10 minutter til at fortælle om
helhedsplanens mål og resultater under afdelingsmødet.

•

Til beslutning: Bo foreslog, at bestyrelsen under lange bestyrelsesmøder spiser aftensmad.
Beslutning: Hvis mødet trækker ud, bestiller bestyrelsen fremover mad undervejs.

Punkt 8: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9. september: Møde med Fortæl for livet kl. 14.30
10. september: AB-møde, Stephane fra AKB om byrumsudvikling kl. 14.30 og I tråd med verden om
socioøkonomisk tilbud kl. 15.30
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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