AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Tirsdag den 04-02-2020 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:

Søren-Emil Stenkjær Schütt, Liselotte Christiansen, Svend Kristensen,
Allan Ibsen

Suppleanter:

Line Bach Holm, Kim Nicolaisen, Naima Mouna

Sekretær:

Mia Leed Jensen

Afbud fra:

Bo Andersen, Leif Henning Sømod, Carina Hougaard Jensen, Lone
Steffensen, Feride Muslii, Mustapha Echiheb

Punkt 1: Valg af ordstyrer
•

Line Bach Holm blev valgt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
•

Dagsordenen blev godkendt med én tilføjelse under ’Eventuelt’.

Punkt 3: Godkendelse af referat
•

Referatet fra d. 16. januar blev godkendt.

Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Punkt 5: Til beslutning
•

Ansøgning fra Kunst og kulturforeningen – Goldschmidts Musikakademi
Kunst- og Kulturforeningen har allerede fået bevilliget 30.000 kr. på årsbudgettet. Planen er
derfor, at vi bruger af den pulje penge.

•

Ansøgning fra I Tråd Med Verden
ITMV vil gerne ansøge et beløb til en workshop, hvor man kan lære at sy og brodere, for
familier i Lundtoftegade i vinterferien. De når ikke at lave et ansøgningsskema, og det er
også en ny procedure at socialøkonomiske virksomheder ansøger midler.
De ansøger om 900 kr. som de vil bruge som tilskud på, at seks familier kan komme med til
workshoppen.
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Vores princip er egentlig, at det skal slås op for alle/være åbent for alle beboer i foreningen.
Vi kan evt. spørge, om de kan udvide projektet fremadrettet, så det bliver et tilbagevendende
projekt for flere beboer. Evt. kunne de bruge beboerhuset, hvor der er plads til flere.
Punkt 6: Til diskussion
•

Besøg af Line Eriksen fra Kommon med opsamling fra bestyrelsesseminaret
Line fra Kommon er på besøg for at forklare procesplanen for Lundtoftegade, som en
opfølgning fra seminariet i januar. Hun kalder den ”et optimistisk udkast”.
Procesplanen er delt op i ’faste aktiviteter’ og ’projekter’ og afdækker ’faste møder’,
’diverse aktiviteter’, bylivsværksted’, infrastruktur’, ’fællesrum’ og ’boligstrategi’. Det er en
pejling for at tilrettelægge de aktiviteter, vi har gang i.
Vi skal have opstillet nogle scenarier før vi kan starte – fx tre, så vi har noget at pejle efter.
I forhold til Bylivskontoret skal vi først have en afklaring fra kommunen. Den optimistiske
fortælling er, at vi flytter ind i september i år (det er dog nok mest realistisk at det bliver i
2021 eller senere) Hvad skal vi nå inden? Der er mange lavpraktiske ting vi skal tage stilling
til.
Line mener, at vi skal bruge vores kræfter på at få etableret nogle faste samarbejder med
interessenter og få lavet nogle rammer for projektet. Ting som teknik og jura skal vi
overlade til andre.
Det er desuden vigtigt, at vi får formuleret fortællingen om, at der sker forandringer, så vi
kan begynde at varme op under de politikere. Vi skal kunne vise dem, hvor vigtigt det er, at
varme op under Lundtoftegade.
I forhold til ungdomsboligerne skal vi ligesom med bylivsværkstedet etablere nogle aftaler
med interessenter udefra, der gerne vil være partnere. Fx uddannelsesinstitutioner, social
økonomiske virksomheder osv.
Stephan kigger på det sammen med sin kollegaer samt gennemser tidsplanen mere
dybdegående for at se, hvad der er realistisk og om tidplanen holder.
Der skal laves beskrivelser af bylivsværkstedet osv. snartest muligt. Der er ingen grund til at
vente. Jo før og jo stærkere vi kan formuleret det, jo stærkere / hurtigere kan det i gang.
Line Eriksen får input fra Stephan og retter til og sender det tilbage til os.

•

Videre arbejde med årshjul – oplæg fra næstformanden om faste punkter
(Se bilag: Årsplan 2020)
Lotte har udarbejdet en årskalender, som skal være med til at få styr på bestyrelsens interne
planer i 2020. De er de ting som vi som bestyrelse er forpligtet til at gøre sammen. Det er
altså ment som et overblik / planlægningsredskab.
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Den bliver løbende opdateret af Mia og sendt med, når dagsorden bliver sendt ud. Desuden
kommer den til at hænge fysisk i vores mødelokale.
Datoer til følgende arrangementer skal på planen: frivilligturen, markvandring,
opgangsmøder, fællesspisninger, musik- og kulturfestivallen.
Der kommer flere datoer på løbende. F.eks. et eventuelt Talerum med de unge.
Overblik over datoer:

•

-

Vi kan evt. holde musik- og kulturfestivallen i forbindelse med Frivillig Fredag (den
sidste fredag i september). Lotte har indtil videre booket beboerhuset i weekenden og
ugen op til.

-

Fællesspisning er planlagt til at foregå tredje torsdag i de lige måneder (hvor vi er
alligevel er til møde sammen). Torsdag d. 20. februar er første gang. Lotte har lavet
opslag, som bliver uddelt til kontaktpersonerne for de forskellige klubber og foreninger.

-

Dato til frivilligtur bliver udskudt.

-

Markvandring: Spørgsmålet er først og fremmest, hvordan vi skal gribe hele konceptet
an nu? Vi behøver måske ikke sætte dato på nu. Kan være det løbende giver mening,
hvordan vi skal gribe det an.

-

Opgangsmøder: Hvis vi skal lægge krudt i opgangsmøderne, skal det skydes til senere.
Evt. i uge 35. (24 august – 27 august) over 3 til 4 dage. Vi skal også finde ud af, om
NørreBrobyggerne vil være med.

-

Strategidag. D. 29 (?)

-

48 timers festival: der ligger ikke noget fast endnu. Vi plotter datoen ind, når vi ved det.

Videre arbejde med egne ønsker for bestyrelsesarbejdet i 2020
(Se bilag: De to eksempler på kommissorier samt Opgavegrupper - Tips & tricks)
Vi skal have beskrevet opgavegrupperne mere konkret ift. økonomi samt skabt et overblik
over struktur og hvad vi forpligter os på.
Hvornår er det ”bare” en opgave og hvornår kræver den opgave et kommissorium.
-

Hvorfor gør vi det vi gør? Hvad er det vi vil med retningslinjer fx hvorfor er det vigtigt
at arbejde med børn og unge osv.?

-

Hvordan gør vi det?

-

Hvad forpligtiger vi os på?

De enkelte grupper kan evt. skrive en formulering i forhold til, hvad det handler om, og
hvad de godt kunne tænke sig at arbejde med. Hvad er rammerne for arbejdet? Så er det
også nemmere at sige, hvad man har brug for.
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Der er ikke så mange ting vi skal (budget, markvandring osv.), men der er mange ting vi
gerne vil. Der er en forskel der.
Vi sætter punktet på til næste møde, så vi kan diskutere det nærmere.
•

Et forslag til den første fællesspisning - den 20-02-2020
(Se bilag: Fællesspisninger i 2020)
Vi går med torsdag d. 20/2. Kvindeklubben laver falafler og Line og Allan laver frikadeller i
uge 7.

•

Tilbud fra Fire på stribe
Tilbuddet går på, at bandet ’Fire på stribe’ (fra vores område) gerne vil spille i almene
boligområder og lave et slags kulturarrangement ud af det. En idé er at bruge frasen:
”lykken er… ” (fx lykken ved at bo i en socialt boligområde) som udgangspunkt. Det er
naturligvis nærliggende at sælge ideen til os, men har vi et koncept / arrangement hvor det
kunne være passende? Fx til den sidste fællesspisning eller som optakt til kultur- og
musikfestivallen. Vi kunne også gøre det til 48-timers festivallen (15-17 maj). Vi skal
ihvertfald bruge det til et formål.

•

Mundtlig forslag fra beboere i blok A/B – part 1
Ønske om Sankt Hans-arrangement v/ "Amfi-teatret" eller andet sted
Vi har fået en forespørgsel fra nogle beboer om et eventuelt Sank Hans arrangement. Vi har
gjort det før, hvor to fra festkorpset stod for det. Men der var udfordringer med problemer at
holde børn fra bålet, så traditionen stoppede.
Vi vil senere på året reklamere om det i Lundposten, og se om nogle er interesserede i at stå
for det. Vi skriver, at de kan melde tilbage på afdelingsbestyrelsens mail, hvis de ønsker at
arrangere det.

•

Mundtlig forslag fra beboere i blok A/B – part 2
Mere forståelig udsmykning på gavlene / skærmene
Det er Til Vægs og Kunst- og Kulturforeningen, der står for det. Vi skriver i Lundposten, at
hvis man har ønsker til kunst kan man henvende sig til Til Vægs.

Punkt 7: Til orientering
•

Ghettolisten - nyt fra OB
I fredags var der møde i organisationsbestyrelsen. Det lykkes at få punkter på om
Lundtoftegade og arbejdet med ghettokvitteringer.
Det var oppe det med at indsamle uddannelsesbeviser, og der er nu blevet bevilliget penge
til den vigtige indsats.
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Desuden er der blevet bevilliget penge til undersøgelserne der skal laves i forhold til om det
er de mennesker der står på lejemålet, der rent faktisk bor der.
Desuden bliver alle lejemål under 50 kvm. omdannet til studieboliger fremadrettet. Der er
nemlig en anden anvisningsliste til studerende. De studerende tæller ikke med på
ghettokriterierne.
Vi har fået bevilliget penge til ansøgningsprocessen i forhold til LABLAND
(Infrastrukturen).
Punkt 8: Faste punkter
•

Kommunikation: Forslag til hvad der skal kommunikeres ud i marts 2020 v/ Mia
- Efterlysning af beboer, der gerne vil være med i redaktionssgruppen.
- Forslag til kunst.
- Sank Hans arrangement.

•

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
•

Kultur- og musikfestivallen
Line har været til møde med en fra Nørrebrofestivallen og blev i den forbindelse i tvivl om
vi skal kalde det en ”Støttefestival”. I bund og grund er det jo ikke pengene, men pointen om
at stå sammen om det, det handler om. Spørgsmålet er dog om de samme kunsterne vil
komme og optræde, hvis ikke det er en støttefestival.
Der kom et forslag om, at vi kan ændre ”støtte” og i stedet fokusere på det med, at vi
sammen bekæmper ghettolisten.
Vi diskuterer det til vores møde d. 20.

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

20. februar: AB-møde admin kl. 16:30
12. maj: Afdelingsmøde (regnskab)
03. marts: AB-møde kl.16:30
19. marts: AB-møde admin kl. 16:30

Punkt 11: Oversigt over arbejdsgrupper m.v.
Følgegruppe: Udvikling af gården
ved Blok G

Jeanette, Jonna og fra bestyrelsen Line, Allan, Naima, Kenneth,
Lotte, Søren-Emil og Mustapha.
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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

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 og Leif
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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