Referat af De 9 møde, d. 11.3.2013
Tilstede:

Libbe, BB605; Lis, BB606; Bent, BB607; Ramadan, BB 608
Hugo, T13, Allan, T15; Ole, PAB 8; Jeppe, BAB
Bente, Netværkskontoret

Ad.1
Valg af dirigent
Allan blev valgt.
Ad.2
Godkendt.

Godkendelse af De 9 dagsorden

Ad.3
Godkendt.

Godkendelse af referat fra d. 11. februar

Ad.4
Hvem må læse - få tilsendt referater af De 9’s møder og hvornår
Der var enighed om, at referaterne var offentlige, og at det var en god idé at sende dagsordener og
referater for møderne til forretningsførerne. Det var opbakning til, at Bente sendte dagsordener og
referater til hele Styregruppen til orientering.
Ad.5
Budget for Kulturweekenden og Afdelingernes Fest 2013 – til godkendelse
Man var enige om, at de øvrige afdelinger i år betalte for BAB’s andel – Lunden skal dog spørges,
da de ikke var til stede.
Man var også enige om, at BAB skulle deltage på almindelige vilkår, som hvis de havde betalt.
Ole undrede sig over, at der ikke var overskud på øl, vand og vin salget. Årsagen undersøges til
næste møde.
Lis fortalte, at den fortsatte deltagelse i Afdelingernes Fest skulle til debat i BB606.
Ad.6
Afdelingernes Fest – arbejdsgruppe?
Hugo fortalte, at det var muligt at få Johnny Logan til en fornuftig pris til lørdag aften. Han foreslog
en ny teltopstilling, og at billetterne steg, således at mad+musik kostede 150, musik alene 100 og
børn 50 kr.
Dette blev godkendt, og Hugo fik mandat til at indgå en kontrakt med Johnny Logan.
Det blev foreslået, at TVCharlie kunne være sponser, men det var opfattelsen, at det formodentlig
ville stille for store modkrav til os. Der var enighed om, at der skulle være billetsalg i god tid, evt.
via det kommunale bookingsystem.
Der havde kun meldt sig repræsentanter til arbejdsgruppen fra BB605, t15 og muligvis BB607 –
udover Hugo. Det blev efterlyst, at der blev lavet konkrete beskrivelser af opgaver, der skulle
løses, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer/beboere kunne byde ind med.
Ad.7
Børnenes Rejsebureau - forslag til tur til godkendelse
De tilstedeværende godkendte budgetterne for tur og til koloni, som Laura havde foreslået. Lunden
skal spørges om deltagelse.

Ad.8
Børne- og unge punkt - status v/Zahid
Zahid holdt et oplæg om Brøndby Strand for Fremtidens børne- og unge indsats, og han viste
bagefter en film, som han havde lavet sammen med de unge, og nogle af rollemodellerne.
Der blev efterfølgende talt længe om, hvad der havde virket, og hvad der kunne gøres.
Det blev berørt,
at kontakten til forældrene er central
at der skal være tilbud til de ”skæve” unge
at man kunne lave anmelde kampagne
at man skulle være konkret, skrive ned og samle dokumentation
at der var mulighed for at indrette væresteder i forbindelse med hp4
Der var enighed om, at man næste gang skulle tale om anmeldekampagne og mulighed for
væresteder.
Ad.9
Meddelelser - siden sidst
Hugo orienterede om en urafstemning om hund og kat, der pågik i t13. Han opfordrede også alle i
at deltage i pcb mødet d. 21. marts
Ramadan fortalte, at der var blevet valgt tre repræsentanter til afdelingsbestyrelsen i BB 608.
Bente uddelte invitation til indvielse af Mediehuset, og opfordrede alle bestyrelser til at komme
forbi.
Ad.10
Evt. indlæg til Esplanaden
Nanna havde lavet forslag til punkter. De blev udskudt til næste møde.
Det blev foreslået, at Esplanaden bragte en artikel med udgangspunkt i Zahids oplæg.

Ad.11
Punkter til næste møde
Anmeldekampagne
Muligheder for væresteder
Ad.12
Intet.

Eventuelt

bla/14.3.2013

