AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 7-5-2019 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:

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

Suppleanter:
Sekretær:
Anna Hjortsø
Afbud fra:
Laila Belhaj, Lone Steffensen og Rahime Dini
________________________________________________________________________________
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo Andreasen
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Punkt 3: Godkendelse af referat
• Referat fra møde den 25. april 2019
Punkt 4: Afdelingsbestyrelsen
•

Til diskussion: Forslag til afdelingsmøde (se uddybning i bilag 1) v/ Søren-Emil
o Tilbud fra Saniva på det lille vaskeri (bilag 2 og 3):
Bestyrelsens spørgsmål til Kenneth:
Kun nye lejere, der kan få to vaskebrikker? Hvem får beløbet for vaskebrikken:
Saniva eller ejendomskontoret?
Er der videoovervågning i det store vaskeri pt?
En medarbejder fra Saniva deltager under afdelingsmødet.
o Lukning af det lille vaskeri og oprettelse af en socialøkonomisk virksomhed:
Eksempler på allerede eksisterende eksempler, fx Café Sonja på Saxogade.
Nævne flere ting, så det fremstår tydeligt, at den socialøkonomiske virksomhed kan
være alt fra café, værksted, vaskeri m.m.
o Kunstgræsbane:
Enkelte forslag til sproglige omformuleringer.
o Røgfrit beboerhus:
Beslutning: Punktet udskydes til afdelingsmødet i september.

o Medborgerne:
Enkelte forslag til sproglige omformuleringer.
•

Til orientering: Festkorpset – ansøgning, regnskab og flytning af årets sommerfest v/
Liselotte
Sommerfesten er flyttet til d. 14. september pga. en privat fest med deltagelse af en stor del
af Festkorpsets medlemmer og kun gennemført som et heldagsarrangement, hvis der er
frivillige nok.
Beslutning: Bestyrelsen bevilliger Festkorpset 50.000 kr. til en sommer/områdefest og et
julearrangement.

•

Til beslutning: Opgangsmøder – hvem deltager fra bestyrelsen? v/ Søren-Emil
Søren-Emil, Liselotte, Allan og Bo deltager.

•

Til orientering/diskussion: Håndtering af stoffer i bofunktionen og mulige tiltag v/ Leif
Leif har set en brugt sprøjte i svalegangen, og der er salg af stoffer.
Beslutning: Søren-Emil snakker med ejendomsleder Kenneth.

•

Til orientering: Stram kurs
Bestyrelsen er blevet kontaktet af politiet, fordi der er en stor chance for, at Stram Kurs
kommer på besøg. Strategien er ignorere Stram Kurs, og Nørrebrobyggerne har lavet et
beredskab, der bl.a. drejer sig om at lave andre aktiviteter den dag, så opmærksomheden er
et andet sted.

•

Fast punkt – kommunikation: Forslag til, hvad der skal kommunikeres ud i den
kommende tid v/ Anna
Allerede planlagt: Artweek, naboskaberne, afdelingsmøde, markvandring, frivilligtur,
Fælleshaven, Festkorpset, Pusterummets Blixen-tur og generel reklame, Kondiklubbens
generalforsamling.

•

Punkter til torsdagens AB-møde
Henvendelse om flere forsøg på indbrud – bestyrelsen spørger Kenneth, hvor hyppigt det
sker.
En lift i blok D (grundniveau til stuen), som går i stykker hver uge.
Planlægning af afdelingsmøde og endelig plan.
Aftaler med Parknet.

Punkt 5: Eventuelt
•

FOF København – sprogkurser i Lundtoftegade v/ Lotte
Bestyrelsen synes, det er et godt tilbud og tager kontakt til FOF.

•

Radius-sagen v/ Søren-Emil
Søren-Emil har været til møde med KAB og kan fortælle, at sagen har ført til selvransagelse
i KAB. Taskforce angående stemmer og elmålere er i gang hos KAB og bliver præsenteret
til repræsentantskabsmøde i slutningen af maj.

Punkt 6: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
• 7. maj: AB-møde
• 9. maj: AB-møde med administrationen (i stedet for d. 16. maj)
• 13.-15. maj: Opgangsmøder
• 16. maj: Valgdebat i Beboerhuset
• 15. maj: Folkemødet på Bornholm
• 21. maj: Afdelingsmøde
• 20. juni: Markvandring med beboerne
• 24. august: Frivilligtur

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

