AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 06-08-2019 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:

Søren-Emil Stenkjær Schütt, Lise-Lotte Christiansen, Svend Kristensen
og Allan Ibsen

Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

Anna Hjortsø
Bo Andreasen, Carina Hougaard Jensen, Leif Henning Sømod, Lone
Steffensen, Rahime Dini og Laila Belhaj
________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Allan Ibsen blev valgt.
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, og to punkter blev tilføjet under eventuelt.
Punkt 3: Godkendelse af referat (se bilag 1)
Referat fra møde den 20. juni 2019 blev godkendt.
Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste______________________________________
Punkt 5: Afdelingsbestyrelsen
•

Besøg: Fortæl for livet kl. 16.30
Fortæl for livet dukkede ikke op.

•

Besøg: Verdens Kvinder kl. 17.00
Verdens kvinder dukkede ikke op.

•

Til orientering/diskussion: Sensommerfesten
Arbejdsgruppen kører, og der vil blandt andet være fodboldturnering, cirkus, wrestling,
kunstperformance, latterkursus osv. Der kommer snart fuld information om
sensommerfesten ud til beboerne.
o Rekruttering: Vil finde sted til opgangsmøderne.
o Tilmelding til fællesspisning: Der er både frokost og aftensmad. Der skal laves
billetsalg til.
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o Skal Afdelingsbestyrelsen have en bod, hvor vi fortæller om vores arbejde, og beboerne
kan komme med ønsker?
Beslutning: Hvis nogen bestyrelsesmedlemmer melder sig på ved næste
bestyrelsesmøde, bliver der lavet en bod.
•

Til orientering: Ministerbesøg
Søren-Emil har været i TV 2 News, og vi har inviteret boligministeren herud, samt delt
invitationen offentligt på Facebook.

•

Til orientering/beslutning: Fællestur med Lokale og Anlægsfonden
Turen er den 20. august. Inspirationstur rundt i København til, hvordan vi i Lundtoftegade
kan indrette den nye kunstgræsbane og nyt gårdrum. Driftsudvalget, Blok G-råd og beboere
bliver inviteret med.
Beslutning: Bestyrelsen siger god for 3.000 for udgift til bus.

•

Til diskussion: Opgangsmøder 2.-4. september
o Emner:
Opfordre til at deltage i Afdelingsmødet
Beboerbladet
Sensommerfesten: Rekruttering af frivillige, invitation til sensommerfesten (og de to
middage, frokost og aftensmad)
o Deltagelse fra bestyrelsen:
Søren-Emil: den 2. og 3.
Lotte: den 2. og 4. og måske også d. 3.
Allan: den. 3.
Bestyrelsesmødet tirsdag d. 3. september rykkes derfor til klokken 19.30 og handler kun om
afdelingsmødet, og vi holder et ekstra bestyrelsesmøde d. 10. september kl. 16.30 om
afdelingsmødet, men også andre punkter.

•

Til diskussion: Sidste planlægning af Frivilligturen
53 tilmeldinger.
Beslutning: Der serveres skipperlapskovs og to gratis drikkevarer.

•

Til diskussion: Afdelingsmøde i september
o Hvem er på valg, og hvem genopstiller?
Leif, Laila og Karina og suppleanterne Lone, Bo og Rahime
o Beretning er på vej og bliver præsenteret ved næste bestyrelsesmøde, men status på
solcelleprojekt og skraldeprojekt skal med.
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o Nedsættelse af udvalg og opgavegrupper (se bilag 2)
Søren-Emil arbejder videre på beskrivelse samt visualisering og bliver præsenteret til
næste bestyrelsesmøde.
o Forslag (se bilag 2)
Søren-Emil arbejder videre på forslagene.
•

Til beslutning: Image og kommunikation
Skal vi have et fremstød fra Frivilligturen og Sensommerfesten?
Vi har fået et tilbud fra en fotograf på billeder og video på 17.000 kr.
Beslutning: Bestyrelsen har godkendt beløb på 17.000 kr. til billeder og video fra
Frivilligturen. Søren-Emil undersøger om image-puljen kun gælder i år, og i så fald må
yderligere 17.000 kr. gerne gå til billeder og video fra Sensommerfesten – ellers diskuteres
det på næste bestyrelsesmøde.

•

Til beslutning: Ansøgning fra Kunst og Kultur (se bilag 3)
Kunst og kultur-foreningen inviterer beboerne til kunstudstilling, workshop, performance
m.m. hos Copenhagen Contemporary og søger om støtte til bustransport.
Beslutning: Bevilling på 2.500 kr. tildelt.

•

Til beslutning: Opsamling, prioritering og planlægning af beboernes idéer til
markvandring
Punktet er udskudt til næste bestyrelsesmøde.

•

Til diskussion: En generel diskussion om bevillinger
Punktet er udskudt til næste bestyrelsesmøde.

•

Faste punkter
o Kommunikation: Forslag til, hvad der skal kommunikeres ud i beboerblad for
september v/ Anna
o Status på aktivitetspuljen v/ Anna
2019: Der er pt. 43.173 kr. ud af 251.000 kr. tilbage i puljen.
2020: 80.000 er bevilget.

Punkt 6: Eventuelt
•

Til beslutning: Revideret ansøgning fra Pusterummet
Ansøgning på 3.750 til to aktiviteter (Politigården og julehygge) i 2019.
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Beslutning: 3.750 er bevilget.
Ansøgning på 17.620 kr. til fire aktiviteter (banko, Sophienholm, Elvismuseet + Hvidsten
Kro og Køge miniby) i 2020.
Beslutning: Ansøgningen bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde sammen med
ansøgningen fra Fædrenetværket.
•

Til beslutning: Forespørgsel fra Ukrudt-sodavanden (FRAK-projekt)
De unge beboere, der har lavet sodavanden, har spurgt, om afdelingen vil købe sodavand,
men vi mangler pris.
Beslutning: Søren-Emil efterspørger pris.

Punkt 7: Gennemgang og fordeling af opgaver i bestyrelsen
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser, arrangementer m.v.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. august: Møde med Center for boligsocial udvikling kl. 9.30
15. august: FOF-infomøde kl. 19, bestyrelsens deadline for at sende input til beretning, Urban 13
holder åbningsfest kl. 16-22 og møde med KAB-kundechef kl. 15
20. august: Fællestur med Lokale og Anlægsfonden kl. 16-20
21. august: KAB-temamøde – Havnerundfart med tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen
22. august: AB-møde med admin. om budget
23. august: Møde med Labland-arkitekter 13.30
24. august: Frivilligtur kl. 11
27. august: Møde med Urbania kl. 16.30
29. august: AKB-workshop i Titanparken kl. 17.30
30. august: Idrættens Folkemøde i Aalborg
31. august – 1. september: Konference for organisationsbestyrelser i Nyborg
2.-4. september: Opgangsmøder
3. september: AB-møde kl. 19.30 og handler KUN om Afdelingsmødet.
8. september: Multikælderen åbner
10. september: (Ekstra) AB-møde kl. 16.30 og handler om Afdelingsmødet, men også andre punkter.
13. september: Nytårskur kl. 14.00
14. september: Sensommerfest og Golden Days i Lundtoftegade
17. september: Afdelingsmøde (budget 2020 og valg til bestyrelsen)
19. september: AB-møde med admin.
2. oktober: AB-møde
17. oktober: AB-møde admin.
7. november: AB-møde
14. november: AB-møde med admin.
3. december: AB-møde
19. december: AB-møde med admin.

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