AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Dagsorden – Torsdag den 20-02-2020 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde m. administration
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

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

Punkt 1: Valg af ordstyrer
•

Bo Andersen blev valgt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
•

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et punkt under ’Eventuelt’.

Punkt 3: Godkendelse af referat
•

Referat fra d. 4. februar blev godkendt.

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

Studietur til Sverige med CFBU
CFBU har inviteret os på en studietur til Skåne d. 23-24. april (alternativt d. 30. april-1. maj)
Mailen er blevet sendt rundt til alle fra bestyrelsen. Vi skal have fundet ud af hvor mange,
der ønsker/kan deltage, så vi kan melde tilbage til CFBU.
Søren-Emil noterer ned, hvem der kan deltage og giver besked til CFBU, som gerne vil have
svar snarest muligt.
Alle stemmer for datoen d. 23-24. april.

•

Behandling af beboerklage
Vi har modtaget en lang beboerklage som vi skal have behandlet. Klagen ligger på
bestyrelsesmailen. Hovedkontoret, ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen er alle
modtagere af klagen.
Der er enighed om, at det er urimeligt, hvad beboerne oplever. Det er bestemt noget
bestyrelsen tager alvorligt.
Generelt skal vi have en diskussion om, hvordan vi behandler klager ved administrationen
og i bestyrelsen.
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Beslutning: Bestyrelsen vil gerne komme med en indstilling om, at de skal have en
kompensation for de regninger, beboerne har måtte betale for egne penge. Men det er
administrationen, der skal tage stilling til det. I andre sager har beboer fået en kompensation.
Søren-Emil samt Kim, Leif og eventuelt Carina mødes med beboerne, der har skrevet
klagen. Vi vil gerne anerkende, at vi kender til problemerne og forstår problematikken i det
her. Desuden skal ejendomskontoret have en mail (med Helle i cc) og orienter om, at vi
gerne vil kompensere beboerne ifm. regningerne.
Vi skal have styr på, hvordan den fremtidige praksis skal være i forhold til at behandle
klager.
Punkt 6: Til diskussion
•

Videre arbejde med beskrivelser / ønsker for bestyrelsesarbejdet i 2020
Vi nåede ikke at diskutere dette punkt og snakker videre om det på mødet d. 3. marts.

•

Kultur- og musikfestivallen
Skal vi kalde den en støttefestival, eller hvad er passende i forhold til vores budskab / det vi
gerne vil opnå med den?
Line er blevet mere afklaret ift., hvad vi skal kalde den, men vi diskuterer videre til mødet d.
3. marts.
Leif har talt med mulige kunstnere, der ønsker at optræde til festivallen.
De frivillige blev orienteret om festivallen under fællesspisningen, som blev afholdt efter
bestyrelsesmødet.

Punkt 7: Til orientering
Punkt 8: Faste punkter
•

Kommunikation: Forslag til hvad der skal kommunikeres ud i marts 2020 v/ Mia
OBS: Deadline for indhold til Lundpostens marts udgave er d. 25/2 2020.

•

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
Afklaring af åbningstider for beboertid
Der er åben beboertid fra kl. 16.30-18.30. Lotte ændrer tidspunkt på skiltene, der er hængt op.
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Punkt 10: 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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