Referat AKB-Lundtoftegade, afdeling 1048-9
Torsdag den 8-11-2018 – kl. 16.30 til 19.30 i Beboerhuset
Bestyrelsesmøde
Afdelingsbestyrelsen:
Suppleanter:
Sekretær:
Afbud fra:

Søren-Emil Schütt, Liselotte Christiansen, Allan Ibsen, Svend
Kristensen, Leif Sømod, Laila Belhaj, Carina Jensen,
Bo Andresen, Lone Steffensen
Solveig Wisbech
Rahime Dini

Punkt 1: Valg af ordstyrer
Bo
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser
Punkt 3: Godkendelse af referat
Referat fra møde den 18. okt. 2018 godkendt
Punkt 4: Besøg
Mie Hytteballe Kristensen, motionshold for mennesker med demens
o Oprindeligt tilbud: 15 ugers forløb for borgere med demens - fysisk træning og kognitive
forløb og pårørendemøder. Målgruppe: Mennesker med demens i et tidligt stadie. Mindre
aktuelt for Lundtoftegade aktuelt, da holdet træner et andet sted.
MEN: Der findes også tilbud til borgere, der ikke har demens. Mie udleverer materiale med
tilbud, som AB kan benytte sig af.
o De nødvendige faciliteter findes i Lundtoftegade. Udfordringen bliver at finde frivillige, der
kan følge projekterne til dørs.
o AB opfordres til at kontakte Hanna fra DGI, hun kan hjælpe med konkret opstart og også
bistå i forhold til at finde trænere/facilitatorer. Hanna Christensen, Projektleder i DGI
Storkøbenhavn, tlf. 51 18 77 92, mail: hanna.christensen@dgi.dk. Mie vil også gerne svare
på henvendelser på tlf. 21 39 59 82 og mail: mhk@dgi.dk
Kvindeklubber
o Kvindeklubberne ønsker at dele indtægterne fra deres seneste arrangement ud i de tre
kvindeklubber, som stillede op med frivillige til Eid-festen.
o Reglerne er, at overskuddet fra en forening går tilbage til afdelingen og bruges således ikke
internt i foreningen. Der kan dog her laves en undtagelse, men kravet er, at det kommer
afdelingens beboere til gode generelt.
o Her gøres en undtagelse, men kvindeklubberne skal levere en plan og et budget for, hvad de
vil bruge pengene på. Dette skal afleveres inden næste AB-møde d. 15. nov. Overskrider
budgettet de penge, kvindeklubberne selv har tjent, skal søgningen om de ekstra midler
foregå som normalt, da puljen er gået tilbage i puljen for aktivitetsmidler.

Fædregrupper
o Har sendt ansøgning, og AB ønsker afklaring af behov
o Antal medlemmer: 17.
o Opvaskemaskine: Søgt 5.000. Der er plads i køkkenet. Fædrenetværkets argumenter:
Vandbesparelse, hygiejne, håber at udvide brugen af lokalerne (f.eks. vil
Fædrenetværket påbegynde undervisning i 2. sprog af Fædrenetværkets børn)
o Køkkenredskaber: Søgt 2.500.
o Fest for alle medlemmer: søgt 4.000 kr.
o AB stemmer enstemmigt for at give midlerne.
o Fædrenetværket ønsker desuden at lave et kulturarrangementet og vil gerne have
støtte til at stable det på benene. AB stiller sig til rådighed og opfordrer desuden til at
Fædrenetværket fremlægger ideen til beboerworkshoppen.
Andet
Der opstår blandt bestyrelsesmedlemmerne en diskussion om, i hvilken grad klubberne i
Lundtoftegade er åbne nok. Dette tages op på AB-seminaret i januar.
Punkt 5: Orienteringer
Status på frivilligtur
o Breve er uddelt til de ansvarlige for frivilliggrupperne
o Der har i flere tilfælde skullet tages stilling til, hvornår man er frivillig.
Orientering om møde med Medborgerne
o Medborgerne er en forening, der samler stemmer for foreninger, som de ikke nødvendigvis
har mulighed for at udtrykke i regi af deres respektable foreninger. De er i gang med en
fondsansøgning, der omhandler forstærkning af relationerne mellem boligområder som
Lundtoftegade og deres nærområde. Kontakten bibeholdes, så Medborgerne og AKB
Lundtoftegade i fremtiden kan få gavn af hinanden.
Punkt 6: Andet
Frivilligliste
o Allan arbejder på at lave en komplet liste over frivillige – arbejdet skrider fremad i godt
tempo. Disse sammenflettes med Lottes lister.
Status på fysisk udviklingsprojekt og beboerworkshop
o Der er fuld gang i planlægningen af en beboerworkshop såvel som fondsansøgning til
udviklingsprojekt.
o Søren-Emil: Vagtplan ang. kaffemøder inden workshop (kl. 16-18 Datoer: 14., 16., 19. og
20. nov.). Søren-Emil sender vagtplan og beskrivelse ud.
o Godkendelse af budget for kaffevogn – ca. 11.000 kr. for alle dage.
▪ Der er stemt for.
o Godkendelse af aftensmadsplan: 50 kr. pr. kuvert.
▪ Der er stemt for.
o Oplægget til workshoppen tages med til AB-møde d. 15., hvor en masse overvejelser skal op
til diskussion.
o Møder i projektgruppen skal åbnes op – alle i bestyrelsen bliver inviteret fra nu. Folk, der
lyster, opfordres til at engagere sig.

o Lotte og Søren-Emil har i dag været til møde med Mikkel Warming (medlem af
Organisationsbestyrelsen) og Bjørn Petersen (formand for AKB København). De er positive
overfor såvel visionspapiret og overfor det fysiske udviklingsprojekt. De vil desuden gerne
støtte med blåstempling, opbakning og økonomisk støtte til at søge byggetilladelse hos
kommunen.
Orientering om konference i weekenden 26.-28. oktober
o Bo: Nye tanker oven på konferencen.
▪ En pointe fra konferencen var, at én grund til manglende engagement kan være, at
folk generelt er tilfredse.
▪ I forhold til fordeling af midler skal ”lagkagen” ikke tænkes som en absolut størrelse
– måske kan noget realiseres som ved første øjekast ikke virker realiserbart grundet
manglende midler – vær kreative.
▪ Bestyrelsen skal være synlige – pjecen en del heraf, men derudover billeder af
bestyrelsesmedlemmer flere steder.
▪ Tip fra konferencen: Vær synlige omkring bestyrelsen vision.
▪ Frivilligrekruttering: Spørg: ”Vil du være med til at gøre det her sted til fedeste sted
at være i verden”. En god ide at præsentere, at folk kan engagere sig i afgrænsede
projekter + at frivillighed kan have mange former; fra kaffelavning og
servietfoldning til styring af projektgrupper osv.
▪ Bo: Der bør skabes en identitet omkring det at bo i Lundtoftegade. Eksempler: ABs
formænds Hall of Fame, Wikipedia-side om Lundtoftegade.
Nytårskur – skal konceptet gentænkes?
o En hyldest af dem, der arbejder i Lundtoftegade. Det vil dreje sig om ca. 25 mennesker.
Tidligere år har fremmødet være lidt skuffende – løsningen kan måske være, at tidsrummet
forkortes eller at festen i hvert fald starter tidligere på dagen. Sættes på som punkt til næste
møde, hvor AB foreslår Kenneth, at nytårskur holdes om sommeren.
Forkortelse af møder?
o Bo uddeler tips til mødeeffektivisering. Alle tager til efterretning.
o Solveig undersøger, hvorvidt det på ejendomskontoret er muligt for AB-medlemmer at
printe dagsorden og bilag til dem selv inden mødet
Regnskab Nørrebro Lokaludvalg
o AB-medlemmer har fået tilsendt regnskab over de tilskud Til Vægs har fået af Nørrebro
Lokaludvalg – blot orientering.
Punkt 6: Eventuelt
Ansøgning om køkkenremedier i beboerhuset
o Familiesjov har skrevet liste over mangler. Viskestykker og vaskemiddel osv. købes af
Familiesjov selv, betales af Nørrebrobyggerne. Resten indkøber Lotte, ud fra indkøbsliste
som Allan og Leif hjælper med at udarbejde.
Opfølgning på pjece
o Solveig mangler stadig tekster fra Leif, Lone, Leyla og Rahime

AB-seminar
o Solveig udsender doodle med datoforslag.
AB-julefrokost
o Ud og spise. 20. december.
Punkt 7: Fremtidige møder, kurser & arrangementer m.v.:
o 14. november: Møde med Urban 13 i beboerhuset kl. 15
o 15. november: Afdelingsbestyrelsesmøde med administrationen
o 21. november: Beboerworkshop
o 1. december: Debatarrangement med blandt andre Frank Jensen
o 4. december: Afdelingsbestyrelsesmøde med Eline
o 9. december: Frivilligtur til Lübeck
o 20. december: Afdelingsbestyrelsesmøde med Kenneth + Julefrokost

