Referat AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Tirsdag den 21-03-2019 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Søren-Emil Schütt, Liselotte Christiansen, Svend Kristensen, Carina
Jensen
Suppleanter:
Bo Andresen
Sekretær:
Solveig Wisbech og Anna Hjortsø
Afbud fra:
Rahime Dini, Laila Belhaj, Lone Steffensen, Leif Sømod, Allan Ibsen,
Kenneth Skåning Fuglsang
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Punkt 3: Godkendelse af referat
Referat fra møde den 5. marts 2019 godkendt.
Punkt 4: Afdelingsbestyrelsen
Ny kommunikations medarbejder – Velkommen til Anna!
-

Bestyrelsen har pr. 1. april ansat ny kommunikationsmedarbejder, som er Anna Hjortsø,
uddannet journalist, har arbejdet på Fyens Stiftstiden og arbejdet med kommunikation.

Evaluering frivilligtur 2018 - Allan og Bo
-

Udskydes til mødet d. 2. april, da Allan er fraværende.

Frivilligtur 2019 – Se mail med tilbud fra De Forenede Sejlskibe
-

Bestyrelsen har fået tilbud på to skibe, der kan lejes med skippere (60 mennesker, fem
timers sejlads, kl. 18-23, d. 24. august) til frivilligtur 2019. Bestyrelsen er positive overfor
ideen. SU skal lægges tidligt + det besluttes, at der lægges et gebyr ved tilmelding, for at
undgå afbud i sidste øjeblik. Søren undersøger, om tidspunktet kan rykkes til kl. 11-16, af
hensyn til børnefamilier.

Klub 21-proces
-

Ca. 18 mennesker dukkede op til møde i nr. 21, som var succesfuldt. Der er blevet nedsat en
arbejdsgruppe på 7 personer. Deres forhold til spillereglerne skal overvejes, når der skal
skrives vedtægter. AB afventer, hvad der kommer fra arbejdsgruppen.

48 Timers Festival

-

Kunst- & Kulturforeningen har ikke ressourcer lige nu til at deltage i 48-timers festival. Der
arbejdes i stedet for at lave arrangementer til Art Week i maj. Det foreslås, at man til næste
år opfordrer beboere til at deltage – kunne være en fast del af årshjulet.

Opgangsmøder 13.-16. maj - se mail
-

NørreBrobyggerne spørger til, hvorvidt AB vil være med til opgangsmøder i år. Flere fra
AB tager med – tilmeldinger på de forskellige datoer fastsættes, når NørreBrobyggerne
udsender tilmeldingsskema.

-

Bo foreslår, at afmeldelse af reklamer kommer med på dagsordenen. Derudover vil AB
lægger hovederne i blød mht. dagsordenpunkter.

Strategisk Forum 9. maj i Nyborg – se AKB-mail
-

Søren-Emil, Lotte, Bo, Anna og Leif deltager.

Udkast til invitation til forening og klubber om ændring af spilleregler
-

Efter foreningsmødet d. 5. februar besluttede AB at revidere spilleregler – dette er udsendt
og alle AB-medlemmer skal have gennemlæst dem inden AB-mødet d. 2. april, så de kan
blive godkendt/yderligere revideret.

Rengøring i beboerhus efter banko - Se mail
-

Rengøringsfirmaet har skrevet, at de ikke kan nå rengøringen efter banko. Der er generel
utilfredshed med rengøringsniveauet, så Søren-Emil og Lotte kontakter CasCas.

Skilte imod fodring af dyr (eller måger) - Se facebook
-

Sendes videre til driften – kommer derfor på dagsordenen 25. april. (Kenneth er syg, SørenEmil sender blomster)

Køb af computer til kopirum
-

Er købt. Søren-Emil installerer den.

Orientering: Open Society Foundation konference 6-7/3
-

Søren-Emil har sammen med Mellemfolkeligt Samvirke været til konference om, hvilke
juridiske muligheder der er for at arbejde mod konsekvenserne af parallelsamfundspakken.
Der indkaldes senere til nyt møde.

Opsamling på strategidag i AKB København 9/3 - se mail med noter
-

Den årlige strategidag lagde op til, at der fra nu skal tales ’værdier’.

Medlemskab af medborgerne og fondsansøgning
-

Søren-Emil: Medlemskab af medborgerne vil generelt være fordelagtigt for Lundtoftegade,
da Medborgerne kan bistå med mange typer ressourcer. Medlemskab er desuden en

forudsætning for ansøgningen til Velux-fonden. Medlemskab koster 10.000 kr. årligt. I
første omgang vil disse midler tages fra aktivitetsmidlerne, men herefter kan de komme på
budgettet fra næste år.
-

AB er enige om, at der ønskes medlemskab, men at det om muligt betales som
konsulentvirksomhed.

Ansøgning fra Til Vægs ifm. LTG:DOX
-

Der er flere tilmeldinger end først forventet. Ændring: Der ansøges om midler fra
kommunikationskontoen.

Ansøgning fra Pusterummet
-

Ikke decideret ansøgning – Lotte følger op med Pusterummet, da AB skal bruge en
ansøgning for at tage stilling til midler. Desuden mangler regnskab fra sidste arrangement.

Ansøgning om midler til debataften i forbindelse med Folketingsvalget
-

Ansøgning på 10.000 kr. godkendt – Søren-Emil undersøger, hvorvidt midlerne kan tages
fra kommunikationskonto.

Evt. ny dato for egen markvandring
-

Fastlagt d. 4. april kl. 17-19.

Fodboldskole uge 27 og 28 med Nørrebro United - Se mail fra Simon
-

Nørrebro United har fået lov at bruge boldbanerne til fodboldskole

Punkt 5: Eventuelt
Ansøgning fra Kvindeklubberne:
- Kvindeklubberne søger 3.600 kr. til en tur i Tivoli – alle beboere inviteres via
opgangsopslag. Egenbetaling 50 kr. Forventer ca. 30 deltagere.
o AB bevilliger pengene. For at skabe mulighed for, at så mange som muligt kan
komme med, forklarer Søren-Emil til kvindeklubberne, at der må være en SU-dato,
som ligger forholdsvis tidligt (her også egenbetaling), så der kan komme overblik
over antal deltagere. Overskrider antallet budgettet, vil AB tage stilling til yderligere
bevilling.
- 3.200 kr. til gryder, skab m.m. til kvindeklubben.
o Ansøgning godkendt.
Aktivitetsmidler som fast punkt
- Anna foreslår, at hun fremover månedligt fremlægger, hvordan det står til med
aktivitetskontoen. Aftales.
- Anna foreslår desuden, at der kommer et fast dagsordenspunkt om kommunikation.
Punkt 6: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:

•

2. april: AB-møde – rykket til kl. 17!

•
•
•
•
•

4. april: Kl. 17-19: Markvandring for AB alene. Kl. 19: Møde om nye spilleregler med
foreninger
25. april: Regnskabsmøde kl. 16 i Beboerhuset + Markvandring m. driften
28. april: Filmaften i Beboerhuset
9. maj: Strategisk Forum
21. maj: Afdelingsmøde

