Referat Afdelingsbestyrelses møde i AKB Lundtoftegade Tirsdag den 4. september 2018, kl.
16.30.
Til stede: Søren-Emil, Svend, Allan og Leif Mangler: Lotte, Rahime, Elsebeth. Yderligere til
punkt 1: Kenneth, Lasse fra Grøn industri, Louise fra Grøn industri, Jan Kronkvist fra KAB. Fra
solcelleudvalg: Solveig Mangler: Pernille

Dagsorden:
•

•
•
•

•

•

Orientering vedrørende solcelle projekt fra Lasse fra Grøn Energi: Lasse orienterede om
Grøn Industris baggrund. Den grønne fond har under Helle Thorning regering fået afsat 5
mia. til grøn omstilling i primært den almene sektor. Det er et risikofrit projekt. Han
ligger op til forslaget på Afdelingsmødet, Jan fra KAB deltager også. Vi melder vores
holdning ud også.
Godkendelse af referater fra den 7/8 og 23/8: Begge referater godkendt, med skriftlige
ændringer fra Lotte.
Godkendelse af dagsordenen: Dagorden godkendt
Behandling af indkomne forslag til afdelingsmødet
o Forslag til etablering af nedgravede affaldsbeholdere – afdelingsbestyrelsen og
skraldeudvalg: Leif præsentere og bakker forslaget op på
afdelingsbestyrelsens/skraldeudvalgets vegne.
o Forslag vedr. Opsætning af solcelleanlæg på tagene på de høje blokke: Solcelle
som første forslag til afdelingsmødet afdelingsbestyrelsen og administration:
Svend og Allan præsenterer og bakker forslaget op på afdelingsbestyrelsens og
solcelleudvalgets vegne. Det ligges vægt på de fordele der er ved projektet: Tage,
målere, huslejenedsættelse etc.
o Forslag fra Bo Andersen om vandtrykket: Kenneth kontaktes ift. at nuancere
denne diskussion med faktuelle beregninger, og økonomiske konsekvenser. Og
fremlægge dette på afdelingsmødet, så beboerne stilles overfor for og i mod.
o Forslag fra Bente Schang om mulighed udlejning af nr. 47: Afdelingsbestyrelsen
er allerede i fuld gang med at etablere udlejning af nr. 47.
o Forslag om nedsættelse af antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen –
afdelingsbestyrelsen. Eget forslag derfor ingen kommentarer. Lotte fremlæger
forslaget.
Forberedelse af afdelingsmødet og vores egne forslag: Det blev besluttet at starte med
solceller, og derefter skrald. De øvrige forslag kan komme vilkårligt. Vi mødes kl. 17.00
og stiller borde op. 40 stykker smørrebrød bestilles af enten Lotte eller Søren-Emil. Det
undersøges om Lotte skaffer øl og vand samt kaffe etc.
Visions planen: Det blev aftalt at Søren-Emil og Lotte går videre med at arbejde på
visionerne, sammen med Kenneth og Eline. Ligeså undersøges det om OB også er
engageret i processen. Det blev diskuteret en struktur hvor der kommer tilbagemeldinger
på udviklingen af disse visioner – så bestyrelsen kan følge med i processen. Det primære
arbejdsredskab i afdelingsbestyrelsen er årshjulet, hvor vi konkretisere og holder os selv
op på egne opgaver. Denne struktur skal gøre det muligt at se hvem der har hvilke
opgaver, og hvordan vi kan holde styr på dem.

•
•
•
•

•

Videre arbejde med årshjul etc: Årshjulet for 2019 blev påbegyndt, det blev besluttet at
arbejde videre løbende med udbyggelsen af årshjulet.
Eventuelt:
Der rejses forskellige spørgsmål om EID-festen, og Søren-Emil forklarede at der afventes
et budget og en evaluering af dagen efter aftale med Rikke fra Nørrebrobyggerne. Hvis
der er ubesvarede spørgsmål, kan disse stilles efter tilbagemeldingen fra kvinderne.
Der var ligeledes spørgsmål om hvordan det gik med holdsportsarrangementet. Lotte kan
svare på dette til næste møde. Allan synes ikke at dagen passede. Det blev foreslået at han
kunne tage kontakten til holdsport, og planlægge et nyt event, på en dag hvor den
ønskede målgruppe kan inviteres.
Hvem deltager i konventum i Helsingør i år?

