AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 03-12-2019 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

Allan Ibsen, Søren-Emil Stenkjær Schütt, Liselotte Christiansen, Leif
Sømod
Bo Andreasen, Naima Mouna, Kim Nicolaisen, Line Bach Holm
Mia Leed Jensen
Carina Hougaard Jensen, Svend Kristensen, Mustapha Echiheb, Feride
Muslii, Lone Steffensen

OBS! Vi mødes i Beboerhuset, men mødet begynder med en gåtur i området, se punkt 6.
Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo Andreasen blev valgt.
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af yderligere punkter under Punkt 9 (Eventuelt). Punktet
’De fysiske udviklingsplaner’ er flyttet fra Punkt 6 (Til diskussion) til Punkt 5 (Til beslutning).
Punkt 3: Godkendelse af referat (se bilag 1)
Referatet blev godkendt.
Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Punkt 5: Til beslutning
•

De fysiske udviklingsplaner
Vil bestyrelsen gå videre med LABLAND arkitekter ift. de fysiske udviklingsplaner og
LBF?
Da vi fortsat er på ghettolisten, kan vi søge om midler fra Landsbyggefonden (LBF). I den
forbindelse skal der udarbejdes en ansøgning af en fagmand.
Beslutning:
LABLAND er godkendt som samarbejdspartner.
Jens udarbejder en ansøgning til LBF, med vores godkendelse. Det er muligt, at vi vil
trække andre rådgivere ind over, når LBF har godkendt en eventuel bevilling, og de enkelte
tiltag skal sættes i gang.
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Punkt 6: Til diskussion
•

Vis os Lundtoftegade-gåtur i vores område
Vi tager den gåtur, som beboerne gik til Vis Os Lundtoftegade og snakker om muligheder.
Turen tager cirka 45 min.
OBS: Gåturen er blevet udskudt.
For et par uger siden havde vi en gåtur med LABLAND med start fra Netto ned imellem
blokkene. Det var denne tur, vi skulle have gået i dag. Turen havde til formål at beskrive /
udpege, hvilke steder der virker utrygge.

•

Brev ang. bus 66
Brev til Lokaludvalget og Københavns Kommunes Økonomiforvaltning om bus 66 sammen
med Nørrebro Vænge (se bilag 2)
Der er en generel frustration over, at bus 66 ikke kører igennem Lundtoftegade mere. SørenEmil har vedhæftet et brev (se bilag sendt per mail til bestyrelsen).
Brevet skal underskrives, og der skal tilføjes en sætning med udgangspunkt i, at det er
uhensigtsmæssigt at fjerne offentlig trafik fra et boligsocialt område/parallelsamfund, da det
fjerner os fra det, der forbinder os med resten af os byen. Nuuks Plads eller Nørrebro st. er
pt. de nærmeste steder, hvis vi skal med offentlig transport.

•

Tilbagemeldinger ang. bestyrelsesseminar:
Hvem vil med?
Alle deltager hele weekenden, bortset fra følgende:
-Naima deltager ikke.
-Kim deltager fra fredag til lørdag
-Karina skal tjekke med sin mand om det er muligt, at han kommer med, så han kan passe
deres barn imens hun er med til møderne. De betaler selv differencen.

Punkt 7: Til orientering
•

Gårdrummet ved Blok G-projektet (materiale eftersendes)
Søren-Emil har sendt materialet til bestyrelsesmaillisten, så vi kan læse det igennem. I
materialet kan man se det færdige produkt. (Det er dog ikke helt sådan, det kommer til at se
ud i virkeligheden).

•

Ghettolisten
De nye tal bliver offentliggjort mandag.
Listen er offentliggjort, og vi er på listen igen. I forhold til uddannelsesniveau er vi
marginalt fra at ryge af (ca. 2-3 mennesker mangler). Vi ryger derfor højst sandsynligt af
listen næste år (ift. uddannelsesniveau).
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De tal der er blevet brugt til at måle i år er gamle tal fra 2017 og 2018.
Læs evt. mere i artiklen fra Mit Nørrebro:
https://mitnorrebro.dk/ghetto-eller-ej-noerrebros-mest-udsatte-boligomraader-gaar
frem/?fbclid=IwAR0wzKH0DWS1tS_zcX5jBmqtsHdz59Ljz5ZgociY9blQbXWV2FPmSC
C_tCc
Punkt 8: Faste punkter
•

Kommunikation: Forslag til hvad der skal kommunikeres ud i december v/ Mia
OBS: Lundposten holder ferie i januar, så næste nummer er til februar. Deadline for indhold
til Lundpostens februarudgave er d. 25/1 2020.
Mangler (stadig) svar fra nogle bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesfolderen: Mia
aftaler et møde med Feride og Naima vedr. svarerne til folderen samt følger op på de sidste
bestyrelsesmedlemmer per mail.

•

Status på aktivitetspuljen: v/ Mia
2019: Der er 35.923 kr. ud af 251.000 kr. tilbage i puljen.
2020: Der er 116.380 kr. ud af 350.000 kr. tilbage i puljen.

Punkt 9: Eventuelt
•

Ansøgninger vi har modtaget
Vi har modtaget to nye ansøgninger:
1. Pc og printer til fædrenetværket. Det er blevet kommunikeret, at de skal søge via
ansøgningsskemaet.
2. Julehjælp: Vi har modtaget et håndskrevet brev vedr. 2500 kr. til julehjælp. Vi er ikke
sikre på, hvem det er fra, men vi tror, at det er fra Nørrebrovænge.

•

Skal kærester / ægtefæller inviteres med til seminarier og andre arrangementer?
Det bliver diskuteret om bestyrelsen skal have mulighed for at invitere kærester / ægtefæller
med til f.eks. bestyrelsesseminarer og øvrige arrangementer (f.eks. julefrokoster og
sommerfester). Eller er det bedst kun at invitere dem med til julefrokoster og øvrige
arrangementer?

•

Vedr. seminaret og planlægningsgruppen
Vi satser på at køre fra Lundtoftegade kl. 16.30. (Vi lægger et forslag op og hører, hvad folk
siger til den afgangstid.)
Vi kører tilbage til Lundtoftegade ca. kl. 13.30 om søndagen.
Naima ønsker stadig at være med i planlægningsgruppen, selvom hun ikke skal med til
seminariet.
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Kim ønsker også at deltage i planlægningsgruppen.
•

Kommunikation til Feride
Naima sørger for at kommunikere med Feride vedr. referat, dagsorden osv.
Mia sender fremadrettet en besked til Feride dagen før vores møder, så hun er orienteret.

•

Punkt til næste møde
Bo har været til møde i AKB, som har et værdipanel, han har meldt sig til. Han vil fortælle
mere om det næste gang.

Punkt 10: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
•
•
•
•
•
•
•

11. december: ”Talerum 2 – solidaritet” med Labland kl. 19-20.30 på vaskeriet
19. december: AB-møde admin kl. 16.30
7. januar: AB-møde admin kl. 16.30
15. januar: ”Talerum 3 – deltagelse” med Labland kl. 19-20.30 i Klubben
16. januar: AB-møde admin kl. 16:30
17.-19. januar: AB-seminar hen over weekenden
12. maj 2020: Afdelingsmøde (regnskab)

Punkt 11: Uddybning af opgaveliste
•

Svar på klage fra beboer
Er blevet enige om at der skulle være skilte ved nr. 53. og derudover storskraldsområdet.
Hvis man f.eks. sætter et bredmasket net over, så de ikke kan klatre over hegnet, så kan de
kun komme ind med klodsen. Det er for at imødegå beboerne. Det er svært at sige, at de
ikke må sidde der og socialisere.
Skal den evt. omformuleres positivt? ”Dine søde naboer sover…husk at tage hensyn.”
Beslutning: Det bliver foreslået, at vi skal droppe skiltet. Vi skriver til vedkommende, at vi
tager problemet alvorligt, og hvis det fortsætter i foråret, vil vi formulere en venlig
henstilling.
OBS: Meddel Kenneth om at vi venter til foråret.

•

Svar til FOF ang. lokaler
Vi skal have lavet en løsning, hvor de starter formiddagshold op (står i mailen). I så fald skal
det i beboerbladet næste gang (februar 2020).

4

•

Pusterummets vedtægter
Det eneste der mangler, før det er i orden, er datoen. Skal tilføjes til næste år. Har det kun på
skrift.

•

Arbejdsgruppe om forskønnelse af grønne områder/markvandring
I kontakt med Felix. Felix vil gerne byde ind, men det skal være mere beboerinddragende.
Det kunne vi overveje i forbindelse med, hvad der kommer til at ske i foråret. Hvad er de 45 ting vi vil bruge pengene på?
Felix foreslår, at vi samarbejder med Stenbroens.

Punkt 11: Oversigt over arbejdsgrupper m.v.
Følgegruppe: Udvikling af
gården ved Blok G
Arbejdsgruppe: Principper for
fordeling af aktivitetsmidlerne
Følgegruppe: CFBU, Det almene
potentiale i fællesskabet
(Labland) og DEK
Solcelle-udvalg

Jeanette, Jonna og fra bestyrelsen Line, Allan, Naima, Kenneth, Lotte,
Søren-Emil og Mustapha.
Lotte, Carina, Line og Mustapha arbejder på at præsentere forskellige
muligheder op til bestyrelsens interne seminar i januar.
Søren-Emil, Line, Lotte, Bo og Kim

Arbejdsgruppe:
Bestyrelsesseminar

Søren-Emil, Lotte, Naima og Line
Emneforslag: Mere åbne foreninger, velkomst til nye beboere, åbent
hus, servicerammer m.v.
Lotte og Leif

Arbejdsgruppe: Forskønnelse af
de grønne områder
18+ café-ansvarlige i bestyrelsen

Allan, Svend + flere på vej

Søren-Emil, Line og Kenneth er kontaktpersoner til Pusterummet

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