
Referat BS-2 14/2 2022 
 Sted Hos Michael, Tjørnegade 9, 2200 N 

Mødetid 18.30 - vi spiser en sandwich sammen før vi går i gang 

Backlog 
[ventende 
punkter] 

1. Præsentation af bestyrelsen over for medlemmerne på 
hjemmesiden 

2. Tjek på tovholdere - roller 
3. Kommunikationsstrategi (se evt. tidligere oplæg fra et par år 

tilbage) 
4. Introforløb for nye medlemmer 
5. Organisering af dokumenter (Yoon + Riko) 
6. Mødekalender indtil sommeren 2022 
7. Initiativ til medlemsaktiviteter 
8. Studietur 
9. Besøg på BLOX’ Vandkunstudstilling - medlemsarrangement 
10. Medlemsmøde i januar med deltagelse af KAB 
11. Beslutning om at der skal kræves deltagelse i infomøde for at få lov 

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

hjemmesiden (JR) 
13. Planlægning af medlemsmøder et år frem 
14. Hvem er i hvilke (eksterne) grupper 
15. Medlemsgebyrets størrelse 
16. Naboskabsgruppen 
17. Planlægning af heldagsmøde 26/3 

 
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 Inger, Riko, JR, Michael, Steen. Afbud fra Mette, 
Naimah, Berit og Yoon (gæst fra kommunikationsgruppen) 
D(uration): mødets varighed 19-21 
M(inutes): referat fra sidst  [O/U/B] Ingen indvendiger 
I(nformation): meddelelser:  
Inger kan ikke komme til næste bestyrelsesmøde , Riko er facilitator.  
Michael tilbyder at lægge sommerhus til heldagsmødet den 26/3. 
Konfirmeres på mødet den 15/3 
N(æste møde): Tirsdag d. 15/3 19-21 uden spisning. Hos Michael, 
Tjørnegade 9 

19.20 5 Samtykke til dagsordenen ?  
Eftersom flere af de punktansvarlige ikke er til stede 
udskyder vi følgende punkter: 
1: Præsentation af bestyrelsen 
2: Kommunikationsstrategi 
3: Mødekalender 
 
Og tilføjer følgende: 
Regnskab 10 min 
Naboskab 5 min 
Ventelister 15 min 
Medlemsmøde KAB !0 min  
Oplæg Arbejdernes Landsbank 5 min  
Tovholdere 6 min 
 
 

  

O/U/B 

19.25 10 

Punkt 1: Regnskab 2021 + budget 2022 
Regnskabet for 2021 blev gennemgået. Der er et betragteligt overskud 
på lidt over 400.000, til dels fordi corona og den langsommelige proces 
har medført et lavt aktivitetsniveau. Vi skal diskutere hvordan pengene 
bruges bedst. Vi går videre med de idéer der ligger klar i budgettet for 
2020, og snakker budgettet for 2022 igennem på bestyrelsesdagen d. 
26/2 2022. 

O/U/B 

19.35 5 

Punkt 2: Kvarterpanelmøde om kvarterets fremtid 
24/2 
Mødet er med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, 
hvor kommunerne fremlægger deres tanker om områdets fremtid. Vi har 
medlemsarrangement på BLOX kl. 16.45-18, kvarterpanelmødet starter 
kl. 19. Vi skal bemande begge møder.   

O/U/B 



Mette og Naimah opfordres til at medvirke både ved BLOX-mødet 
og efterfølgende ved Kvarterpanelmødet om Bispeengbuen. Steen 
og Riko tilbyder sig som suppleanter. Berit og Susanne spørges af 
JR. 

19.40  15 

 Punkt 3: Status på medlemsmøde med KAB  
Vi skal være ude ca. en måned før, så KAB kan få mødet ind i sine 
planer 
Det kan fint være et aftenarrangement. Det er godt at skyde det lidt, fx 
hen i april.  
Vi skal tænke over hvad vi gerne vil orienteres om: Byggeproces, 
ventelister, indflytning, hvor meget indflydelse får vi selv på kommende 
indflytninger etc.  
Det er godt at inddrage medlemmerne.  
Der har figureret en dato 5/4 i længere tid 
Indholdet kunne være en tidsplan over processen, som vi afføde 
spørgsmål vi efterfølgende kan arbejde med.  
Det kan i princippet bare være spørgetime, medlemmerne har sikkert 
spørgsmål nok til at fylde hele tiden ud. 
Måske en proces i fællesskab hvor vi finder ud af hvad vi skal spørge 
om (Riko) 
Emnemæssigt: Hold det på byggeproces, tidsplan og økonomi. 
Ventelister hører til på et andet møde. 
Folk skal have mulighed for at snakke med hinanden på mødet. F.eks. 
samtaler ved bordene, hvor man kan snakke om hvad man gerne vil 
spørge om.  
 
Forslag om dato: Tirsdag 5/4 kl. 19.00-21.30 
Ingen indvendinger, forslaget vedtaget 
Michael kontakter KAB og forhører os om lokaler, tidspunkt mv. 
Vi tænker et indledende oplæg fra KAB med efterfølgende 
spørgerunde 
Riko og Steen er tovholder på proces og det praktiske  

O/U/B 

19.55 10 

Punkt 4: Ventelistestrategi 
Baggrund for punktet: Hvis der ikke er en formel venteliste bliver 
indflytning en diskussion mellem dem der bor i huset om hvem, der skal 
have lov til at flytte ind. Det er opskriften på konflikt, og det vil vi gerne 
undgå. Der foreligger en beslutning om dette på et meget tidligt 
tidspunkt. 
 
Riko indkalder Inger og Michael til møde om dette.   

 



20.10 10 

Punkt 5: Mødekalender 2022 
Michael sender invitationer iflg. Liste, og sender kalenderen til 
Frederik til hjemmesiden.  

O/U/B 

20.20 
 

Oplæg Arbejdernes Landsbank 
Arbejdernes Landsbank har bedt om et ca. 30 minutters oplæg om 
Urbania. Det handler om at AL gerne vil investere i bofællesskaber.  
 
Michael og Mette plejer at lave den slags ud-af-huset 
arrangementer. Michael er optaget pt., Inger vil se på det. Pris 
5.000.  

 

20.25 10 

Punkt 5: Deadlines fra tovholdere (alle der har et 
tov at holde i, melder ind) 
Intro nye medlemmer: Michael sender gammelt materiale til JR, som 
er tovholder på dette. JR fremlægger på næste bestyrelsesmøde 
Sociokratisk aftenskole: Oplæg følger når sociokratigruppen har 
holdt møde, sidste møde blev aflyst pga. corona 
Ventelister: Se pkt. 4 
Naboskab: Susanne orienterer på næste bestyrelsesmøde.   

 

20.35  5 Nye punkter til backlog:    

20.40  5 Udtjekning 
Godt at vi fik snakket om KAB mødet, og at vi får sat gang i 
ventelisteprocessen 
Lidt mere freestyle end vi plejer, men det går alligevel. 
Hænger måske sammen med at vi var lidt færre.  

 

 


