AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 04-08-2020 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:

Søren-Emil Stenkjær Schütt, Svend Kristensen, Mustapha Echiheb,
Liselotte Christiansen

Suppleanter:

Line Bach Holm

Sekretær:

Mia Leed Jensen

Afbud fra:

Allan Ibsen, Feride Muslii, Kim Nicolaisen, Naima Mouna, Leif
Henning Sømod, Bo Andersen

Punkt 1: Valg af ordstyrer
•

Søren-Emil blev valgt som ordstyrer.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
•

Ingen tilføjelser.

Punkt 3: Godkendelse af referat
•

Referatet fra d. 18. juni er godkendt med en enkelt rettelse.

Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Besøg
•

Hans Skou kommer på besøg kl. 16.30. Han vil fortælle mere om et projekt, vi har
bevilliget penge til hen over sommeren.
Hans Skou er på besøg og fremlægger en projektansøgning ifm. med et større foto- og
filmprojekt, der skal hjælpe med at indsamle underskrifter til borgerforslaget, der skal
ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaffe ghettolisterne.
Planen er, at der skal laves en masse portrætter af beboere i AKB Lundtoftegade. I den
forbindelse er der hyret en dygtig fotograf ind fra England, der har erfaring med netop dette
område. Portrætterne skal sættes op som en plakat, der viser ’den blandende by’ / står ’Vi er
den blandede by’. På plakaten skal der være et tydeligt link til borgerforslaget.
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Derudover skal der udarbejdes en film, hvor Lundtoftegade bliver filmet fra luften ved hjælp
af en drone samt gerne nogle klip, der viser nogle beboere hjemme i lejlighederne.
Materialet bliver så klippet sammen til en længere film.
Meningen er, at filmen skal bruges ifm. et fakkeloptog med Almen Modstand, hvor filmen
bliver vist på facader.
Fællesspisning som optakt:
Som optakt til portrætfotograferingen og filmen bliver der afholdt et arrangement i
beboerhuset, hvor Fatma Tounsi fra Almen Modstand kommer og fortæller samt hvor
filmmanden Kristian kommer og præsenterer sig selv. Det er nemlig vigtigt, at folk føler sig
trygge ved ham. Dette arrangement kombinerer vi med en fællesspisning som led i de
fællesspisninger vi i afdelingsbestyrelsen alligevel gerne vil fortsætte med.
Mad: Evt. serverer vi frikadeller og falafler eller thai-snacks, det skal være noget der er
nemt at spise, når man går rundt.
Datoer:
o 27/8 kl. 17-19 + kl. 19-21: Frivillige og beboere inviteres til fællesspisning i
beboerhuset.
o 29-30/8: Portrætfotos i Multikælderen/Pusterummet.
Hans laver selv invitation til fællesspisningen. Der kommer nok til at stå, at aftenen er
børnefri. Desuden skriver han, at folk skal huske deres NemID, da det skal bruges ifm. at
underskrive borgerforslaget. Han sørger selv for at hænge plakaterne op.
Hans havde tænke at bruge Multikælderen som fotostudie, men måske Pusterummet er
bedre til formålet. Det ville være et rarere rum for de deltagende, da det er bedre ift.
intimsfæren i sådanne situationer, hvor folk måske ikke altid er så glade for, at folk kigger.
Også ift. til trappen i Multikælderen hvor nogle af de ældre vil have en udfordring.
Hvem er afsender? Afdelingsbestyrelsen inviterer på vegne af beboer (Hans Skou) og
Almen Modstand. Det er altså et samarbejde imellem os alle.
Andre initiativer ifm. at få indsamlet underskrifter:
Evt. få en til at stå nede ved cykelværkstedet ift. borgerforslaget eller ifm. med andre
arrangementer/ initiativer i LTG (fx var der mange beboere, der mødte op, da der var
Hennamaling).
Budget: Vi har 15.000 kr. som budget. Dronefotografen skal betales, men fotografen fra
England er gratis. Det, der kan koste penge er, hvis plakaterne skal sættes op i hele byen.
Det gode ved dette projekt er også, at vi får en masse materiale til vores arkiv af LTG som vi
kan bruge i andre sammenhænge.
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Punkt 5: Til Orientering
•

Infrastrukturansøgningen til LBF
Se vedhæftede – Bilag 1
LABLAND har haft møde med Landsbyggefonden, der er kommet med en række punkter.
Det er primært nogle indholdsmæssige forhold, de er kritiske overfor. Helt grundlæggende
ting, der bliver slået ned af praktikaliteter. Jens Rex fra LABLAND er dog fortrøstningsfuld
ift. punkterne.
Næste udkast kommer midt i august, og deres rettelser kommer naturligvis forbi os.
Søren-Emil har snakket med en fra KAB Byg, der hedder Kristian og som har overtaget
Stephanes rolle. Hans umiddelbare indmelding er, at vi ikke kan lave noget ift. infrastruktur
før om 2 år.
Kristian vil gerne komme og fortælle mere til os i bestyrelsen og klæde os på ift LAR (se
forklaring nedenfor). Han har foreslået, at han kommer herud onsdag d. 12/8 kl. 18. Hvem
har lyst til at deltage?
Line Eriksen, der hjalp os med langtidsplanlægningen på bestyrelsesseminariet i januar,
sagde dengang, at LAR kan ændre alt, hvad vi laver.
LAR = handler kort fortalt om, at vi skal lave løsninger for, hvordan regnvand skal kunne
sive ned i grundvandet. Derfor har Københavns Kommune lavet planer for hele byen. Der er
generelt udfordringer med regnvand og grundvand i Københavns Kommune.
S-E og Line vil begge gerne deltage. Søren-Emil hører de andre, der ikke er på mødet i dag,
om de har lyst til at deltage.

Punkt 6: Til diskussion
•

Opfølgning på strategi om ny arbejdsstruktur
Opfølgning på strategi om ny arbejdsstruktur i afdelingsbestyrelsen i henhold til mail af 16.
marts 20201. Herunder plan for organiseringen og nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper
i henhold til mail af 16. Marts 20202.
Skal vi fortsætte med at have to møder om måneden, eller skal vi sætte det ned til ét møde,
hvor vi så også inviterer Eline og ejendomslederen. I stedet for to møder kan vi en af
gangene i stedet have åbent hus, hvor beboere kan komme og lave nogle udvalg. Søren-Emil
har allerede skrevet en mail om dette, som blev sendt ud tilbage i marts/april, hvor vi ikke
kunne mødes ifm. corona.

1
2

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHMPhsTzXCtlJgFpJWgcCKfqbc
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/arbejdsgrupper+og+fysisk/QgrcJHsBqLQnFMBvjlNrBtqpcSxzQrlhGQB
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Det vil være en god måde at lægge mere af bestyrelsesarbejdet ud i udvalgsarbejde og på
den måde lave mere nærdemokrati. En måde at fordre en anden form for frivillighed og
åbenhed. I løbet af corona nedlukningen har vi desuden oplevet, at flere beboere tager
initiativer.
Forslag til, hvordan arbejdsgrupperne med frivillige beboere kunne fungere:
o Bestyrelsen kunne evt. være tovholdere i udvalgene. Vælge et interesseområde hver
især og så stå for det udvalg.
o Det kan også være enkeltpersoner (beboere), der ikke er medlem af en decideret
arbejdsgruppe, men fx bare er interesseret i at skrive til beboerbladet.
o Evt. kan vi forsøge at inddrage foreningerne i det. Fx. kunne Fædrenetværket stå for
det børnedemokrati, vi har talt om at etablere.
o I stedet for at have et driftsudvalg, så kunne man have nogle arbejdsgrupper. Altså
evt. nedlægge driftsudvalget (primært fordi det alligevel ikke fungerer særligt godt).
Så kunne man lave et udvalg om skrald, elevatorer osv. altså dele driftsudvalget op.
Så er det heller ikke et evighedsprojekt, men en opgave man påtager sig. Hvad vil de
sige i driftsudvalget til, at vi lægger det ned og starter arbejdsgrupper i stedet?
§ Søren-Emil kan evt. spørge René og Søren om at få et overblik over driften
ift. hvad, der oplægges udvalg omkring. Hvad ser de ift. det?
Vi skal dog lige have in mente, at der også er erfaringer med, at det kan være svært at holde
gang i arbejdsgrupperne, og at folk ikke ligefrem står i kø for det. Men det er naturligvis
ikke ensbetydende med, at det ikke kan lade sig gøre nu.
Det her er også et forsøg på at få lettet arbejdsbyrden ift. bestyrelsesarbejdet ved hjælp fra
udvalgene.
Opfordring til alle: Tænk over til næste gang. Er der nogle bestemte udvalg, vi gerne vil
starte op? Er der fx noget af det, vi talte om på seminariet, vi gerne vil arbejde i udvalg
med? Eller er der noget, der har ændret sig? Man kan jo have ændret interesser / meninger
siden.
•

Fællesspisninger
Skal vi have konceptet op at køre igen henover efteråret?
Se punkt længere oppe under ’Besøg’ ifm. foto/film projekt med Hans Skou.

•

Frivilligtur
Skal vi se om vi kan afvikle noget i efteråret, eller skyde det hele til et brag i 2021?
Der er pt. en opadgående kurve med corona-tilfælde i Danmark. Det er derfor mange
ressourcer at sætte af nu, hvor det hele er så usikkert.
Beslutning: Vi udsætter turen til foråret i 2021 hvor vi så evt. kan bruge nogle af de
budgetpenge, der var sat af til i år.

•

Afdelingsmødet den 17/9 2020:
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o Afklaring af hvem der ønsker at genopstille. Søren-Emil, Lotte, Svend og Allan er på
valg. Carina flytter hvilket vil sige at Bo indtræder i bestyrelsen på Carinas plads.
§ Svend stiller umiddelbart op igen. Men, hvis der skulle komme nogle nye
med en masse ny energi, der ønsker at stille op, stiller han i stedet op som
suppleant.
§ Forslag om 11 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter i stedet.
§ Line vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem.
§ Leif og Mustapha er først på valg til næste år.
§ Evt. kan vi efterspørge nogle bestemte kræfter. Fx en person, der er ansvarlig
for kontakt til foreningerne. Eller en, der er gerne vil stå for økonomien
(udlæg osv.).
o Har vi nogle forslag, vi ønsker rejst? Vi snakkede sidst om, at vi ville lave to forslag,
der begge omhandler en tilkendegivelse om at arbejde videre med Infrastruktur og
Huset. Men er der andre?
§ Vi har allerede involveret beboerne i det, så egentlig behøver man ikke
stemme om det. Jens Rex vil gerne komme og fortælle om det. Er der nogle
grund til at sætte det til afstemning? Det er så langt fremme nu. Måske skal
det mere være en orientering om, hvor langt vi er med huset. Beboerne har
haft alt den indflydelse, de overhovedet kunne ønske sig.
§ Det eneste vi behøver tilkendegivelse til er altså huset. Hvis folk spørger,
hvad med pengene, så har vi Sørens opbakning. Hvis det skulle vise sig at
have indflydelse på huslejen, så skal det selvfølgelig stemmes om. Men vi
siger til mødet, at vi arbejder videre med det her i bestyrelsen.
o Beretning – Er der nogen, der har lyst til at skrive et afsnit, og hvad skal vi have med
i beretningen?
§ S-E har skrevet en række punkter ned, der følger op på afdelingsmødet i
september. Han vil fx tale om: Hvordan vi har arbejdet med det i
Talerummene, de 500.000 kr. ift. huset og infrastrukturplanen, nævne at vi
har haft bestyrelsesseminar igen, planen for bestyrelsesarbejdet, de sociale
arrangementer i corona-nedlukningen, det spirende samarbejde med
Medborgerne, CFBU samt Nørrebro Blok G.
§ Alle ved, at vi har fået penge. Det er stadig en milepæl. Vi skal nævne det
som et succeskriterie.
o Opgangsmøder – hvilke punkter vil vi prioritere at tale om?
§ Dette tager vi med Eline til næste møde.
•

Oprettelse af brætspilscafé i Lundtoftegade
(Se vedhæftede bilag fra Søren-Emil)
En beboer ønsker at starte en brætspilscafé i Lundtoftegade. Hun er blevet bedt hende om at
følge den "normale" procedure for oprettelse af foreninger. Hun har lavet en brochure, hvor
spilleklubbens formål er nedfældet, og beder nu om vores hjælp til at komme videre.
Er der nogle, der har lyst til at hjælpe hende videre? Hun vil lave en lille forening og hun har
ikke søgt penge indtil videre. Normalt skal man jo lave en beskrivelse samt spilleregler. I
første omgang skal hun kontakte Multikælderen. Line sørger for at skrive det til dem.
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Vi kan opfordre hende til at lave et opslag til Lundposten i stedet for at lave det til en
decideret forening. Vi ser det nærmere som et beboerinitiativ end som en forening.
•

Forespørgsel fra Pusterummet
Vi har modtaget en forespørgsel fra Pusterummet, der mangler diverse ting, hvilket de har
skrevet en mail om den 20. juli (tjek AB-mailen). De er blevet bedt om at sende en
ansøgning på det, de mangler, hvilket de ikke har gjort. Jeg (S-E) har netop mødt
Pusterums-damerne, og de forventer, at vi alligevel tager stilling til det på vores AB møde
tirsdag. De havde ikke havde forstået, at de skulle lave en ansøgning. Hvordan tackler vi
bedst situationen?
Pusterummet har brug for toiletmidler, håndsprit, engangshandsker gadeskilt, lås osv.
Vi har depoter der bliver fyldt op med rengøringsmidler. De skal ikke selv betale for det.
Det ville koste ca. 500 kr. til mundbind ift. busturen.
Beslutning:
Vi bevilliger dem 1000 kr. til rengøringsmidler, håndsprit, støvsuger mv. De skal selv stå for
mundbind. Lotte undersøger, om vi har et skilt, de kan bruge.

Punkt 7: Til beslutning
•

Ansøgning Tina Gudrun Jensen
Se vedhæftede – Bilag 2 og excelark med budget
Gudrun Larsen ansøger, fordi hun gerne lave en film med unge i LTG. De mangler 30.000
kr. Vi har haft et samarbejde med hende før.
Hun vil gerne have fat i de unge, og hun har også talt med Seth om at finde unge fra
Pusterummet.
Det er mange penge og tidshorisonten er også svær/urealistisk. Desuden ved vi af erfaring,
at det kan være svært at finde unge, der vil være med i sådan et projekt, da der er mange
unge, der før har givet udtryk for, at de ikke interesseret i at blive filmet. Evt. kan vi kigge
på det igen næste år.
Beslutning: Søren-Emil skriver, at det ikke kan lade sig gøre lige nu. Især ift. tidshorisont
og det at skabe kontakter. Desuden er vores aktivitetsmidler ved at nå bunden. Men vi vil
gerne holde kontakten og evt. lave noget til næste år, fordi ideen er god.

•

Udlæg Kunst og Kulturforeningen
Se vedhæftede – Bilag 3
Beslutning: Godkendt.
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•

Forslag om ny dato for AB møde i september
Forslag om at rykke det første AB møde i september fra tirsdag den 1. til torsdag den 3.
grundet dato for indkomne forslag og planlægning af afdelingsmøde.
Beslutning: Ja det er enighed om, at det fint at rykke mødet fra tirsdag d. 1/9 til torsdag d.
3/9.

Punkt 8: Faste punkter
•

Kommunikation: Forslag til hvad der skal kommunikeres ud v/ Mia
Hvornår skal Lundposten senest ud ift. opgangsmøder og afdelingsmødet. Er der evt. noget
materiale, der skal gøres klart til afdelingsmødet?
o Beslutning: Vi sender Lundposten ud i start september.

Punkt 9: Eventuelt
•

Kulturfestivalen bliver rykket på grund af corona-situationen.

•

Kunne være fint at have et overblik i Lundposten over, hvad der er blevet bevilliget til
foreningerne. Lotte vil gerne kigge på det.

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

AB møde admin med regnskab: torsdag d. 20/8 kl. 16.30
Fællesspisning i samarbejde med Hans Skou og Almen Modstand: torsdag d. 27/8 kl. 17-19 + kl. 19-21
AB møde: torsdag d. 3/9 kl. 16.30
Opgangsmøder: tirsdag d. 8/9, onsdag d. 9/9 og torsdag d. 10/9
Afdelingsmøde: torsdag d. 17/9

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

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
Allan, Svend + flere på vej
Søren-Emil, Lotte, Naima og Line
Emneforslag: Mere åbne foreninger, velkomst til nye beboere, åbent
hus, servicerammer m.v.
Lotte, Leif, Saeed Enkeshafi, John og Kjeld.
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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