Referat Afdelingsbestyrelses møde i AKB Lundtoftegade torsdag den 20. september 2018, kl.
16.30.
Tilstede: Kenneth Fuglsang, Liselotte Christiansen. Leif Sømod, Allan Ibsen, Svend Kristensen,
Søren-Emil Schütt, Bo Andresen, Carina Hougaard Jensen, Lone Steffensen og Laila Belhaj.
Dagsorden:
Del 1 med administrationen:
·
Følgegruppe solcelleprojekt, skal den nuværende gruppe fortsætte? Det blev
besluttet at solcelleudvalget skal overgå til afdelingsbestyrelsen. Projektet er mere eller
mindre lukket, og der er ikke meget mere arbejde i det for udvalget.
·
Følgegruppe skraldeprojekt, skal den nuværende gruppe fortsætte? Det blev
besluttet at skraldeudvalget skal overgå til afdelingsbestyrelsen. Der vil fremadrettet
blive fokuseret på beboerinddragelse, ift. den holdningsændring det kræver at få
beboerne med på sortering, samtidig er det bestyrelsens holdning at vi gerne vil følge
indfasning tæt. Ift. renhold af området, og oplysning til beboerne om sortering. Kenneth
foreslog at man kunne arbejde på en model med en opgangsrepræsentant, der er er
opgangenes bindeled med driften. Det skal forstås sådan at dialogen mellem de enkelte
beboere og driften skal udvikles så kontakten og samarbejdet bliver tættere. Dette
kunne etableres til et opgangsmøde. Det blev også diskuteret hvordan man kan oplyse
beboere om skraldesortering på forskellige måder, og at der vil blive arbejdet videre med
et fokus på at nå alle beboere. Kenneth skriver ud til begge følgegrupper.
·
Konstituering af medlemmer til repræsentantskabet(7 personer) Bestyrelsen
stiller op til repræsentantskabsmødet Svend bliver erstattet af Lone og så er de
resterende 6 de siddende bestyrelsesmedlemmer.
·
Orientering om LED pærer projekt Grøn Industri tilbyder at ændre belysningen i
området til LED-lys. Dette gøres ganske gratis.
·
Evt. Det blev drøftet hvad der kan gøres for at gøre trafikken og sikkerheden på
Lundtoftegade bedre. Carina forslog at man kunne etablerer spejle for bedre udsyn. Det
er kommunen der skal kontaktes. Bo fortalte at kommunen har bevilliget 70 mio. kroner
til Lundtoftegade. Carina undersøger alt dette med kommunen.

Beboerklager: Kenneth fortalte at vi fremadrettet ikke får navne at vide på beboerklager
pga. Person dato loven. Den pågældende klage er overdraget til Mia den sociale vise vært.

Del 2: Afdelingsbestyrelsen
·

Introduktion til bestyrelsen samt introduktion af hinanden

·
Konstituering af bestyrelsen Lotte blev konstitueret som næstformand for
afdelingsbestyrelsen.
·

Kurser og KAB-konventum i Helsingør den 27/28 oktober

·
Bestyrelsens visionsarbejde og årshjul Der blev introduceret til bestyrelsens
visioner og årshjul.
·
Frivilligtur – Hvad vil vi og hvem vil det? Alle brainstormer på muligheder for
frivilligturen. Der træffes en beslutning om frivilligturen på næste AB-møde.
·
Orientering om Urban13 – Det nye initiativ under Bispeengbuen Der blev
orienteret om mødet og det fremtidige samarbejde med Urban13. Urban13s vivion og
plan bliver sendt ud til AB.
·
Kvindeklubberne og EID-fest regnskab Det blev besluttet at kvindeklubberne skal
aflægge regnskab med indtægter og udgifter fra EID-festen. Det er gået noget
kommunikation galt i processen, og det vil der nu bliver samlet op på et møde med
kvindeklubberne, så de rigtige procedere bliver fulgt fremadrettet.
·
Beboerklager Det blev besluttet af afvente vores tilbud om at Pusterummets
brugere kan komme til os og få en snak om hvilke muligheder der kan være for dem i
fremtiden.
·
Evt. Det blev aftalt at Eline inviteres til et møde i start december. Det blev besluttet
at flytte bestyrelsesmødet den 6/11 til den 8/11.

Allan spurgte til lejepladsen ved beboerhuset, om det er muligt at åbne det op i det
daglige. Allan tager en snak med Kenneth om mulighederne for at åbne den op.
Det blev besluttet at indkalde til et ekstraordinært bekymringsgruppemøde for at være
på forkant med den ”kommende” bandekonflikts opblussen.

