
REFERAT BS-1 13/1 2022 
 Sted Online  

Mødetid 19.00-21.00 

Backlog  • Præsentation af bestyrelsen over for medlemmerne på 
hjemmesiden 

• Tjek på tovholdere - roller 
• Kommunikationsstrategi (se evt. tidligere oplæg fra et par år tilbage) 
• Introforløb for nye medlemmer 
• Organisering af dokumenter (Yoon + Riko) 
• Mødekalender indtil sommeren 2022 
• Initiativ til medlemsaktiviteter 
• Studietur 
• Besøg på BLOX’ Vandkunstudstilling - medlemsarrangement 
• Medlemsmøde i januar med deltagelse af KAB 
• Beslutning om at der skal kræves deltagelse i infomøde for at få lov 

til at flytte ind i Urbania 
• Forslag om at lægge opdaterede ventelister tilgængeligt på 

hjemmesiden (JR) 
• Planlægning af medlemsmøder et år frem 
• Hvem er i hvilke (eksterne) grupper 
• Medlemsgebyrets størrelse 

 
Prioriteret liste fra mødet: 
 
 

1. Kommunikationsstrategi og det praktiske kommunikationsarbejde 6p 
2. Tjek på tovholdere 4 p 
3. Initiativ til medlemsaktiviteter 3 p 
4. Organisering af dokumenter på hjemmesiden 2 p 
5. Introforløb nye medlemmer 2 p 
6. Plan for bestyrelsesarbejdet 1 p 
7. Planlægning af GF 1 p 
8. Ventelister på hjemmesiden 1 p 

 
  

Tid Min Emne 

19.00 10 Indtjekning - bliv klar til mødet. 



19.10 10 A(ttendance): Til stede (alle online): Mette, Riko, Steen, Naimah, Berit, Susanne, 
Inger samt som gæst Malene Wiinblad. Afbud fra Michael og Jens Erik. 
D(uration): 19.30-21.00 
M(inutes): referat fra sidst godkendt 
I(nformation):  

• Naimah: Aftalen er på plads: hjemfaldspligt bortfalder, og 
tilbagekøbssummen kan rummes i projektet � Lokalplansarbejdet kan gå i 
gang, og vi har samme sagsbehandler som sidste gang. Mette: kun 
ghettolisten kunne blive problematisk. Stor lettelse også hos KAB. Der er 
følgegruppemøde i næste uge, hvor det konfirmeres officielt; straks 
herefter skriver Naimah en meddelelse til hele Urbania. –  Der var glæde 
hele vejen rundt! 

• Naimah: Mette og jeg har været til møde i Bispeengbuen kvarterpanel. 
Der er planlagt 3 møder (borgerinddragelse, men ikke beslutninger), 
deltagelse også fra bl.a. Lundtoftegade og Nørrebro United. Naimah og 
Mette inviterer til at udskifte på vores 2 pladser, hvis det er. 

• Susanne: Hvis man har regninger liggende fra 2021, der skal refunderes, så 
skal de sendes til Lillian NU. 

 
N(æste møde): 14/2 kl. 18.30 hos Mette med indledende sandwich.  

19.20 5 Samtykke til dagsordenen ? 
Ingen indvendinger - dagsorden vedtaget 

O/U/B 

19.25 30 

Punkt 1: Medlemsmøde + udflugt til BLOX 
Nyhederne om at vi kan se et starttidspunkt ændrer både 
forudsætninger og planer.  
 
Besluttet: 
Udflugt til BLOX med efterfølgende hyggeligt samvær en gang i februar 
(Mette tovholder) 
 
Procesorienteringsmøde (lokalplan, skema A osv) med KAB, gerne i 
marts (Michael tovholder) 
 
Medlemsmøder med Vandkunsten igangsættes, indpasset i overordnet 
mødeplan. Vi bruger de penge der er afsat i budgettet (Mette tovholder) 
 
Medlemsmøder med KAB kalenderlægges: hele processen frem til 
indflytning (Mette, Naimah, Michael tovholdere)  
 
Herudover intro af nye (og ældre) medlemmer samt sociokratiintro 

O/U/B 



 
Vi blev enige om at bestyrelsen har brug for en hel arbejdsdag. Inger 
rundsender doodle. 
 
Malene spurgte ind til hvem der var i hvilke grupper, og hvordan det lå 
med medlemsinddragelse. 
 
Mette: Vi har tre medlemmer i følgegruppen (KAB-regi) og to i 
styregruppen (Kommunalt regi, Teknik&Miljø), hvor vi har 
observatørposition. Der bliver rigtig mange møder, når processen går i 
gang, så vi skal se på hvordan vi får flere med og fordeler arbejdsbyrden. 
  

19.55 10 PAUSE  

20.05  10 

Punkt 2: Mødekalender 2022 
Beslutninger: 

• Vi holder fast i forslaget mht bestyrelsesmøder, til alle har set det 
igennem. Kommentarer, herunder tilbud om at være mødevært 
sendes hurtigst muligt til Jens Erik som sekretær. Vi indleder 
bestyrelsesmøderne med en enkel spisning. 

• Medlemsmøder venter til vi har projektplanen fra KAB. 
• Riko er tovholder for en arbejdsgruppe med Jens Erik og Frederik 

om at udarbejde en Urbania-kalender der kan ligge på 
hjemmesiden. Ideelt set med alle møder (GF, bestyrelse, 
medlemsmøder, arbejds- og bofællegrupper).  

 
Forslag om prioritering af backlog fra Jens Erik 
 
Vi gav points til de punkter vi syntes var vigtigt: 
 
 
9. Kommunikationsstrategi og det praktiske 
kommunikationsarbejde 6p 
10. Tjek på tovholdere 4 p 
11. Initiativ til medlemsaktiviteter 3 p 
12. Organisering af dokumenter på hjemmesiden 2 p 
13. Introforløb nye medlemmer 2 p 
14. Plan for bestyrelsesarbejdet 1 p 
15. Planlægning af GF 1 p 
16. Ventelister på hjemmesiden 1 p  

 
O/U/B 



20.15  10 

Punkt 3: Præsentation af bestyrelsen på 
hjemmesiden 
JR foreslår at vi bliver enige om et format (antal linjer, skal man fortælle 
om sine hobbies, skal der foto med, hvor privat skal det være etc.) og 
sætter en deadline for hvornår vi skal have indleveret input til Frederik 
 
Beslutning: Berit laver et udkast til næste møde 
  

O/U/B 

20.25  10 

Punkt 4: Medlemsgebyrets størrelse 
Vi tog en runde på baggrund af Naimahs oplæg 
En rabatordning for unge bør overvejes i forbindelse med rekruttering  
Det bliver nemmere nu, ikke længere så akut 
Det skal være seriøst, vi kommer nok til at bruge penge nu, at skrue ned 
næppe en god idé 
En alternativ ordning for folk med få penge: arbejdsindsats i stedet for 
betaling? 
 
Naimah opsummerer: Måske skal vi undersøge muligheder for at 
differentiere, men det er ikke det rigtige tidspunkt til at skrue ned for 
indtægterne. Afveje hvad vi bruger pengene på og være opmærksomme 
på at vi skal have de rigtige med nu.  
 
  

O/U/B 

20.35 10 

Punkt 5: Ventelister på hjemmesiden 
Punktet går til backloggen  

 

20.45 5 Revision af backlog    

20.50 10 Udtjekning  
 

 


