AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Referat – Torsdag den 03-09-2020 – kl. 16.30-19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

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

Punkt 1: Valg af ordstyrer
•

Søren-Emil blev valgt som ordstyrer.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
•

Dagsorden blev godkendt med en enkelt tilføjelse under ’eventuelt’.

Punkt 3: Godkendelse af referat
•

Referat fra d. 20. august blev godkendt.

Punkt 4: Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste
Beboerbesøg
Vi fik besøg af en beboer (og veninde), der gerne ville sætte fokus på de unge i vores område.
De oplever, at en gruppe unge i vores område er meget rodløse og ikke har et sted at samles. Man
kan høre dem meget rundt omkring i området.
Problematikker og oplevelser med de unge set fra beboers side: De mangler positiv
voksenkontakt. Beboer mener, at denne gruppe stadig er unge nok til at kunne forebygge en masse
ting, men at det skal være nu, man griber ind, inden de bliver over 16 år. Hun mener, at det kunne
være godt at ansætte nogle, der tager specielt af denne gruppe. Altså nogle medarbejdere, der ser
dem og lytter til dem. En medarbejder de ved er der, og de kan gå til og snakke. Hun har taget fat i
Nina ifm. Klubben.
Hun oplever den gruppe unge som meget åbne og interesserede i at snakke. De bliver rolige, når de
kan mærke voksne omkring sig, der snakker med dem. Mange af dem kender hende, da hun snakker
med dem og har inviteret dem med op i hendes stue, så de ikke skal stå nede på vejen og hænge ud.
Hun mener, at det er vigtigt at skabe et tillidsfuldt bånd med dem og ”fange dem” der, hvor de er i
hverdagen. Hun fortæller dem historier, lærer dem danske ordsprog osv. Det synes de er rigtig sjovt.
Man er nødt til at kigge ind bagved. De er måske hårde udenpå, men kun stadig børn inde bag den
hårde facade.
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Hvordan skal vi gribe den an? Her i bestyrelsen er vi allerede bekendt med problematikken, og det
er noget, vi har fokus på/vil sætte mere fokus på i den nærmeste fremtid. Vi kan evt. hjælpe med at
”presse” kommunen, men det er Nina, der leder og ansætter. Vi mener også, at det er vigtigt, at vi
får ansat en, der kan støtte op om denne beboergruppe, og hvis vi vurderer, at det er det, der skal til,
får vi også en ressource, der kan arbejde specifikt med den gruppe. Det kunne også være oplagt, at
beboer (og veninde) går med ind i vores ungeudvalg/børnedemokrati som vi er i gang med at
etablere. Det kunne være godt at få mobiliseret nogle flere mennesker; Arbejdsgrupper og
undergrupper. Det er vigtigt, at der er nogle fra Helhedsplanen på de tidspunkter, hvor de unge rent
faktisk er der. Altså om aftenen samt i weekenden. For Helhedsplanen er der jo kun om dagen. Vi
skal have nogle ansatte, der brænder for denne gruppe og som samtidig kan være der på skæve
tidspunkter, kombineret med en slags mentorordning hvor der også er forældre ind over.
Sputnik har ikke nogle aktiviteter efter skole. For nogle år siden ringede Nina til Sputnik for at høre
om de kunne hjælpe (tilbage til dengang der blev brændt sofaer af). De havde åbnet Klubben op til
14 år. Men vi får ikke meget info fra dem. Heller ikke ift. at klubben er lukket.
Eline fra Helhedsplanen er meget åben for ideerne, men der mangler penge. Alt dette er dog forslag,
vi kan tage med til den nye helhedsplan.
Vi nærmer os vinterperioden, og de unge kommer til at sidde oppe hos beboer (der er her i dag), da
hun ikke kan lade dem stå dernede, når det bliver koldt. Hvad kan vi gøre nu, som et alternativ til
beboerens ”varmestue”?
Tidspunkter de unge har bruge for et sted/voksne: De er typisk imellem kl 16-21, at de mangler et
sted at hænge ud. Dog tidligere i weekender samt ferier.
Aldersgruppe: Gruppen er gennemsnitligt fra ca. 13-15 år. Beboer mener, at den yngste er 12 år og
den ældste er 15 år. De kommer bl.a. også ude fra Tingbjerg, Ballerup og fra Østerbro.
Hvad kan de unge godt tænke sig: beboer har siddet med en blok og talt med de unge om, hvad de
godt kunne tænke sig:
- En fælles klub hvor drenge og piger kan hænge ud sammen og fx lave mad og være aktive
med andre hyggelige ting. Det er ikke nogle store ting, de ønsker sig.
- En adskilt klub, så der også er mulighed for, at drenge og piger kan lave ting hver for sig.
- Nogle voksne omkring dem.
- Lave musik med Seth.
Beslutning: Vi har fået beboer og venindes kontaktdetajler (Mia sender dem til bestyrelsesmailen
sammen med referatet). Bestyrelsen kontakter dem, så vi kan mødes igen, også sammen med Eline.
Vi skal have brugt de ildsjæle, vi har her på en gode måde og få noget op at køre inden
vinterperioden.
Punkt 5: Til Orientering
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Punkt 6: Til diskussion
•

Afklaring af indkomne forslag til afdelingsmødet
Der er kommet forslag fra en beboer (se bestyrelsesmail). Hvordan griber vi det an?
Det omhandler følgende:
1) For lille hundegård.
2) Børn og ungdoms aktiviteter om sommeren.
3) Fodbold kl. 6.30 om morgen på boldbanen.
4) engagementer under buen.
5) Fodring af måger/rotter.
Hvad er det beboeren gerne vil med de her punkter? Skal det være noget, vi tager op som
punkter på afdelingsmødet, eller er det nok med et brev? Punkterne skal uddybes, hvis det
skal på dagsordenen.
Kim har snakket med hende, og hun har sagt, at hun gerne vil komme over til os og uddybe
nærmere. Vi vil gerne have hende til sætte flere ord på.
Dog ved vi, at punkt 4. omhandler, at hun er træt af larmen under buen. I forhold til dette
punkt kunne det være fint, hvis vi rettede fælles henvendelse til Urban 13.
Beslutning: Kim vil kontakte hende i morgen (fredag), så vi kan aftale nærmere med hende
ift. at tage det op til afdelingsmødet. Det er svært, når der ikke er noget decideret forslag.
Skal vi fx bare sætte hendes punkter på dagsordenen til afdelingsmødet, eller skal der laves
yderligere formuleringer.

•

NørreBrobyggerne – den kommende boligsociale helhedsplan
(Se bilag)
NørreBrobyggerne har lavet en flyer om den kommende boligsociale helhedsplan, som jo er
til afstemning på afdelingsmødet. Har vi nogle inputs til den, og til den kommende sociale
helhedsplan?
Eline har lavet en flyver. Fx står der, at helhedsplanen nu også skal dække Prater og
Blågården fra Indre Nørrebro. Indre Nørrebro får nemlig ikke længere midler til en
helhedsplan. Noget af det gode ved dette er, at vi fx kan trække nogle af de spændende ting,
der sker på indre Nørrebro herud til os.
Dette betyder dog ikke, at der bliver mindre aktivitet her i AKB Lundtoftegade, da de stadig
har deres base her. Fx er der tale om at ansætte en ny medarbejder, der akut kan bakke op
om børn og unge. For Helhedsplanen er det vigtigt at skabe en medarbejder, der har sit fokus
udelukkende her.
Eline har sendt en folder. Hun ønsker, at vi stemmer om en Boligsocial Helhedsplan.
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•

Aktivitetsmidler
(Se bilag)
Lotte har sendt de reviderede ansøgningsskemaer ift. aktivitetsmidlerne. Det er
arbejdsgruppen (Lotte, Carina, Line og Mustapha) der har udarbejdet dokumenterne.
Vi har oplevet nogle udfordringer med ansøgningsprocessen ift. aktivitetsmidlerne:
- Fx er der mange, der misforstår at man rent faktisk kan ansøge penge hele året rundt. Det
er ikke kun på afdelingsmødet, det bliver bestemt.
- Der har været udfordringer ift. hvordan der skal ansøges/fylde skemaet korrekt? Det er
en etisk diskussion ift. om vi skal anerkende, at de ikke gør det ordentligt (de har jo søgt)
eller om vi skal sende det tilbage til dem og få dem til at gøre det om.
o Stiller vi for store krav til foreningerne (til mennesker er måske ikke altid har
ressourcerne)? Skal vi gøre det lettere at ansøge? Hvordan følger vi det til dørs?
o Kan vi dele opgaven, så det ikke kun er Søren-Emil, der kommer til at sidde med
det? Skal vi eventuelt lave et udvalg, der sidder specifikt med det? Eller skal vi
vurdere det i bestyrelsesregi?
Beslutning: Vi vil gerne arbejde med det i bestyrelsesregi. Der står jo også, at man kan
henvende sig til bestyrelsen, hvis man har brug for hjælp.

•

Eventuel sammenlægning af Blokråd
(Se bilag
I øjeblikket fungerer Blokråd A, B og G.
Hvad er hensigten med at lægge dem sammen? Man kunne sammenlægge de Blokråd, der
fungerer med de Blokråd, der ikke fungerer, så vi får to store velfungerende blokråd. Fx:
A, B, C, D = et stort fælles blokråd
E, F, G = et stort blokråd
Desuden er det smart ift. deres fysiske placering. De ligger sammen inden i en firkant og
deler altså grillområde, blomster bede osv.
Grøntudvalgets rolle ift. blokrådene: Der er et overlap imellem grøntudvalget og
blokrådene. Det er smartest, at de snakker sammen om det. Hvis grøntudvalget fx indkalder
til et møde, så de kan diskutere, hvordan de kan arbejde sammen på tværs.
Blokrådsmappen (hvad er det for en?)
Beslutning: Leif kontakter Lotte ift. hvordan / om det skal fremlægges på afdelingsmødet.
Spørgsmålet er nemlig, hvad Blok G vil sige til denne ide med at lægge Blokrådene
sammen, og om der skal holdes liv i noget, der alligevel ikke fungerer (altså Blokråd C, D, E
og F). Der kommer også til at ske mange fysiske ting i den nærmeste fremtid.
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Måske gør vi noget for hurtigt? Er det ikke bedre at vente til, at vi fx har haft et møde med
dem (de fungerende Blokråd) før vi som bestyrelse går ind og piller ved Blokrådene? Måske
er det en bedre ide, at tage punktet op på mødet til maj?
•

Prioritering af arbejdsområder - hvem vil arbejde med hvad?
(Se bilag med oversigt lavet af Line)
Line har lavet en oversigt, samt beskrivelser, over arbejdsgrupper/udvalg ud fra det, vi har
snakket om på bestyrelsesseminariet og undervejs på vores AB-møder
Vi kan redigere i dokumentet undervejs. Ved nogle af arbejdsgrupperne/udvalgene er der
ikke en arbejdsbeskrivelse endnu. Fx skal Bo selv udarbejde en beskrivelse af det historieske
udvalg.
Line snakkede med en ung beboer, som syntes, at det kunne være sjovt at danne et SoMe
udvalg, så det er derfor, at det er skrevet på listen.
Søren-Emil har også tænkt på, at man kunne uddanne nogle unge til varmeambassadører.
Det ville være en god mulighed for de unge at få noget på CV’et på samt imødekomme de
problemer, der har været ift. varmeregnskaber osv. Så det kunne være fint at få nogle, der
kan arbejde videre med det.
Beslutning/Hjemmeopgave: Læs dokumentet igennem inden d. 13/9. Vi skal have
minimum 2 bestyrelsesmedlemmer på hvert udvalg. Skriv til Mia, hvad I gerne vil være med
på. Mia sætter det også i Lundposten og opfordrer beboere til at skrive til hende inden d.
15/9, hvis de er interesserede i nogle af udvalgene, og at vi kommer til at tale mere om det
til opgangsmøderne, infomødet samt afdelingsmødet, og at man også kan melde sig der.

•

Udvidelse af bestyrelsen eller fastholdelse af en mindre/den nuværende bestyrelse med
et mere overordnet beslutningsgrundlag?
Ved at lave arbejdsgrupper har vi måske ikke behov for en større bestyrelse. Vi har ikke
umiddelbart hørt om nogle nye, der gerne vil stille op. Man udvider vel typisk bestyrelsen,
hvis man vurderer, at der er behov for det.
Status p.t. ift ændringer i den nuværende bestyrelse:
-

Allan trækker sig fra bestyrelsen, men vil gerne være suppleant.
Feride trækker sig.
Svend vil gerne være suppleant, men stiller op igen, hvis det er behov for det.
Line stiller op til bestyrelsen.
Kim vil helst fortsætte som suppleant.
Naima trækker sig helt, men vil gerne stadig være aktiv i udvalgene.

Beslutning: Vi vil gerne have en bestyrelse på 9 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
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Punkt 7: Til beslutning
•

Medborgerne
Udover at Medborgerne er i gang med et forløb i Lundtoftegade, giver vores
medlemsskab også mulighed for spændende netværk med Medborgernes øvrige
medlemsforeninger. Er der nogen, som synes det kunne være interessant at blive en del af
det netværk, og deltage i medlemsmøderne for os?
Beslutning: Søren-Emil beder Gitte sende mails direkte til bestyrelsesmailen. Så kan vi
tage stilling til det derfra. Vi synes, at møderne lyder spændende, men mange af os har
desværre ikke tid/mulighed for at deltage i medlemsmøderne lige nu.

•

De store fysiske projekter – næste fase
Næste fase af de store fysiske projekter ruller ind over os. Hvem deltager, og kan vi lave
en arbejdsgruppe omkring det?
Vi er blevet inviteret til endnu et møde (omhandlende kloak, LAR, infrastruktur mv.),
hvor Line (der fremlagde procesplanen for vores store fysiske projekter på
bestyrelsesseminariet i januar) også kommer. Søren-Emil, Line og Bo var med til det
første møde. Kim vil også gerne deltage på dette andet møde
Ide til inspirationstur: Leif foreslår at kigge nærmere på Pyramiden i Kolding, hvor der
bliver genanvendt regnvand og toiletvand. Det kunne være en relevant case ift. vores
fysiske projekter.
Beslutning: Søren-Emil foreslår datoerne: d. 23 eller 24. september efter kl. 16.30.

Punkt 8: Faste punkter
•

Kommunikation: Forslag til hvad der skal kommunikeres ud v/ Mia
o Lundposten bliver printet fredag d. 4/9 og delt ud til beboere mandag d. 7/9.

Punkt 9: Eventuelt
Vaskeriet:
Vi tager vaskeripunktet op igen. Det trænger virkelig til en kærlighed hånd og at flere respekterer
ordensreglerne dernede. Vi diskuterede det også på sidste AB-møde, og det er noget, der bliver sat
fokus på den kommende tid. Bl.a. med vaskeriudvalget.
Vi taler om at lave bredere kommunikation dernede. Er det fx billeder, der skal til ift. hvordan man
renser tørretumblere osv. Eller skal vi lave kommunikation på flere forskellige sprog for at ramme
bredere? Når vi har udarbejdet kommunikation, sætter vi det også i Lundposten.
Punkt 10: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
•

Opgangsmøder: tirsdag d. 8/9, onsdag d. 9/9 og torsdag d. 10/9
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•
•
•

Infomøde i beboerhuset: hør mere om bestyrelsesarbejdet: tirsdag d. 15/9 kl. 19.00
Afdelingsmøde: torsdag d. 17/9 kl. 19.00
AB-møde: tirsdag d. 6/10 kl. 16.30

Punkt 11: Oversigt over arbejdsgrupper m.v.:
Følgegruppe: Udvikling af gården
ved Blok G
Følgegruppe: CFBU, Det almene
potentiale i fællesskabet
(Labland) og DEK
Solcelle-udvalg
Arbejdsgruppe: Forskønnelse af
de grønne områder
18+ café-ansvarlige i bestyrelsen

Jeanette, Jonna og fra bestyrelsen Line, Allan, Naima, Lotte, SørenEmil og Mustapha.
Søren-Emil, Line, Lotte, Bo og Kim
Allan, Svend + flere på vej
Lotte, Leif, Saeed, John og Keld.
Søren-Emil, Line er kontaktpersoner til Pusterummet

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