Strukturudvalget
Mødereferat d. 10.marts 2015.
Deltagere: møde 1: Leif B32 og Niels B21
Dagsorden:
1: Vurdering af BR-sag 480.f: Systemleje af modulet Mødestedet
2: Prioritering af delområde B
Ad. 1: At BR med stemmerne 9 for, 13 imod og 6 blanke afviste, at
supplere den nuværende hjemmesides debat/informations platform
med tilføjelsesprogrammet Mødestedet, viser at vores
kommunikation ikke har været tilstrækkelig tydelig.
Behovet for en udbygning af den nuværende hjemmeside er tydelig,
vi har mistet en del vigtige faciliteter da den gamle hjemmeside blev
lukket. Tidligere kom der hurtige meddelelser om, at der nu er sket
en eller anden nyhed i en sag og om driftsforstyrrelser. Der var
også et komplet arkiv med alle artikler, blokrådssager og referater
der har været bragt i bladet Midtpunktet med en søgefunktion. Der
var også undersider til hver blok til interne formål som referater og
lignende.
Vi har også mistet ITV, oprindelig var det det 4. mest sete TVprogram i FM. Det bragte korte daglige drift informationer, nyheder,
advarsler, beboerannoncer og sider med praktiske oplysninger. Da
BR nedlagde ITV blev det lovet, at faciliteterne blev overført til
vores nuværende hjemmeside.
Den nuværende hjemmeside bringer ikke en nyhed hver måned.
BR har tidligere opfordret til at der etableres et digitalt debatforum
som et nødvendigt supplement til bladet, hovedsageligt fordi det er
et profil blad med en meget lang produktionstid, hvor meddelelser
og information er ca. en måned gamle nyheder. Bladet orienterer
om BR sager og bringer en form for BR beslutningsreferater.
Det er rigtigt at der på Facebook findes en debatgruppe hvor stort
og småt i FM behandles, men spørgsmålet er om bestemmelsen i
BR forretningsorden § 1 stk. 3 (Enkeltpersoner eller grupper af

personer i FM kan ikke udtale sig på BR’s eller FM’s vegne, uden i
den enkelte sag at være bemyndiget hertil af BR) i et vist omfang
henviser til, at debatter skal holdes internt i bebyggelsen.
Udfordringerne står i kø til den nuværende hjemmeside. Hvornår og
hvordan får vi en nutidig standard. Modulet Mødestedet kunne være
en hjælp.
Ad. 2: På strukturudvalgets næste møde skal vi definere rammerne
for hvordan den værende grundlov/forretningsorden bliver opdateret
med en struktur der skal gælde for hver enkelt blok i henhold til
delområde B.
(Hvilke regler skal som minimum være indeholdt i en bloks
husorden, antal deltagere for at være beslutningsdygtig, indflydelse
på indre gangstrøg osv. og kræver større beslutninger en skriftlig
afstemning, eller kan det kræves hvis ¼ af blokkens
stemmeberettigede kræver det. Der skal også være et sæt regler
for valg af BR repræsentant, det kan være en/to fast og en
suppleant og skal husmødet tilmelde hvem der kommer til BR, dette
for at sikre at de der stemmer har et reelt mandat. Endelig hvad
med den vedtagne blok ambassadør.)
Næste strukturudvalgsmøde afholdes i servicecentralen onsdag
den 22. april 2015 kl. 19.00

