AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 19-12-2019 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde m. administration
Afdelingsbestyrelsen:

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

Suppleanter:

Feride Muslii, Kim Nicolaisen, Line Bach Holm, Naima Mouna

Sekretær:
Afbud fra:

Mia Leed Jensen
Bo Andreasen, Carina Hougaard Jensen, Leif Sømod, Lone Steffensen,
Kenneth Skåning Fuglsang

Punkt 1: Valg af ordstyrer
Line Bach Holm blev valgt.
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Punkt 3: Godkendelse af referat
Referat fra mødet den 3. december 2019 blev godkendt.

Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Punkt 5: Til beslutning
Punkt 6: Til diskussion
•

Kommunale lokaler ved det lille vaskeri - Et kommende bylivskontor?
Det diskuteres, om vi kan benytte de kommunale lokaler ved det lille vaskeri til et
kommende bylivskontor. Lokalerne bliver p.t. ikke brugt, og det ville derfor være ideelt til et
fremtidigt bylivskontor i forbindelse med de fysiske udviklingsplaner. Det er altså også
LAPLAND, der kommer til at benytte bylivskontoret.
Det kan være et slags mini kulturhus, hvor vi i fremtiden kan tænke store tanker, skabe
kunst osv. Et slags fælleshus for vores børn og voksne i boligforeningen. Indholdet står
indtil videre frit. I forhold til den fysiske udvikling af Lundtoftegade er det i stedet for, at
man blot laver et stykke papir med en udviklingsplan meningen, at det skal ske i det lokale,
hvor beboerne også bliver inddraget i processen.
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Det vil dog medføre en huslejestigning, og vi skal derfor overveje, om vi vil stille det op til
forslag.
Line arbejder på at arrangere en støttefestival i løbet af januar og februar / foråret 2020 i
forhold til at rejse penge til bylivskontoret. Festivallen vil have fokus på vores tre
kernebegreber. Ideen er at lave en musikfestival, og måske en madfestival, hvor man kan
smage på forskellige små retter. Det skal eventuelt være en 2 dags musikfestival som man
betaler for.
Line vil arbejde på en produktionsplan henover julen, som vil blive præsenteret i det nye år.
Festivallen skal være et statement på, at vi beboer selv kan gøre noget aktivt.
Vi skal sikre os et medansvar, så vi som beboer føler et større medejerskab over det, da vi
selv har været med til at rejse pengene.
Eventuelt kan vi samarbejde med Urban 13, da de har erfaring med at afholde
musikarrangementer.
Søren-Emil går videre med det sammen med Kenneth og finder ud af, hvad det kommer til
at koste.Vi taler videre om det på AB-seminariet i januar.
•

Udfordringer omkring hver anden onsdag i måneden i beboerhuset - banko vs. yoga
Lotte skriver til Pia, på vegne af afdelingsbestyrelsen, at vi har besluttet, at yoga ikke skal
forhindres af, at der er bankospil. Yoga bliver afholdt i salen, så bankodeltagerne kan fint
sidde ude i caféen og slutte dagen af.
Yoga starter op første gange den anden onsdag i januar. Det er vores beboer Maria, der
frivilligt tilbyder denne aktivitet hver anden onsdag i måneden.

•

Multikælderen og de unge
En festlig weekend med besøg fra formand for Multikælderen Hans Skou kl. 17.30.
Hans er på besøg. Og fortæller om situationen lørdag aften, hvor en flok unge holdt fest i
Multikælderen. Det bliver diskuteret, hvordan de er kommet ind i multikælderen.
Der skal ikke holdes vilde fester i multikælderen. Vi har før oplevet vilde fester med folk
udefra. Det er derfor vi har skærpet kravene. Vores unge savner (18+) naturligvis et sted at
være, hvilket vi gerne vil tilbyde dem.
Hvis vi vil arbejde seriøst med de unge fra januar 2020, skal det på planen og være et mål
for 2020, hvor vi løbende evaluerer, hvordan det går.
Det er vigtigt, at de får et sted, hvor der også er andre aktive mennesker fremfor et lukket
rum. Skal der være regler for det? Eventuelt skal lokalet kunne bookes?
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Vi skal have afklaret hvad det er de unge gerne vil have, og hvad vil de bruge sådan et
lokale til? F.eks. et tilbud om at de kan bruge det to gange om ugen i Multikælderen. Men
ikke til druk osv. Til fodbold, PlayStation, cola osv.
Vi taler om, at vi eventuelt kan lave et talerum om livet som ung i lundtoftegade, så vi kan
lytte til, hvad de har at sige / helt konkret ønsker sig.
Beslutning: Vi afholder to møder. Vi inviterer helhedsplansfolkene til vores møde i januar,
hvor vi vil fortælle dem om strategien i forhold til at hjælpe de unge med et lokale i løbet af
2020. Derudover inviterer vi de unge drenge med til et andet møde, så vi kan høre hvad de
har at sige og fremlægge vores plan for dem.
Punkt 7: Til orientering
•

Kommunale forandringsplaner i Lundtoftegade
Orientering fra mødet med TMF.
Den 10. december deltog Line, Kim og Søren-Emil og Helle (fra KAB) i et møde med
Københavns Kommune, som ville dele deres forslag til forandringsplaner (langtidsplaner)
og analyser af Lundtoftegade.
Københavns Kommune ønsker blandt andet at forandre Lundtoftegade og etablere nogle
gode byrum i vores område. De vil gerne åbne Lundtoftegadeområdet mere op for
offentligheden og erhverv.
Bestyrelsen fremlagde desuden vores planer til kommunen, hvilke de modtog positivt og
gerne vil støtte op om.
Der er aftalt et nyt møde med Københavns Kommune i april 2020. Søren-Emil vil sende
nogle foldere rundt.

•

Arbejdet i AKBs værdipolitiske gruppe
Bo har været til møde i AKBs værdipolitiske gruppe. Han vil i den anledning gerne orientere
bestyrelsen om arbejdet.
OBS: Punktet er rykket til AB-mødet d. 7. januar 2020.

Punkt 8: Faste punkter
•

Kommunikation: Forslag til hvad der skal kommunikeres ud i januar 2020 v/ Mia
OBS: Lundposten holder ferie i januar, så næste nummer er til februar. Deadline for indhold
til Lundpostens februar-udgave er d. 25/1 2020.
o Reportage fra seminar.
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o Præsentere vores nye visioner og ideer ift. hvad vi arbejder på i øjeblikket / vil
arbejde med i 2020.
o En besked om at Anna er stoppet samt en præsentation af den nye
bestyrelsessekretær og kommunikationsmedarbejder Mia.
o Filmen fra LAPLAND om vores gåtur i området. (Lyd skal med i den online
version).
•

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.
OBS: Der skal udarbejdes en ny strategi for, hvordan der bliver samlet op aktivitetspuljen.
Vi tager det op på AB-seminariet i januar 2020. Punktet kommer på programmet søndag d.
19. januar.

Punkt 9: Eventuelt
•

Service på hjertestarter
Vi har modtaget en rykker på bestyrelsesmailen på en faktura vedr. vores hjertestarter.
Tjek med Kenneth om denne er blevet betalt, og om der er lavet service på den.

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

7. januar: AB-møde 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: 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 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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