Strukturudvalget
Mødereferat d. 21. januar 2015.
Deltagere: Leif B45, Liza B35, Michael B46, Tanja B46, Tine B46
og Niels B21
Dagsorden:
1: Christian Fries fra KAB orienterer om erfaringer og regler for
digitale møder og afstemninger.
2: Prioritering af implementering af beboerdemokratiske processor
og fornyelser.
Ad. 1: Christian Fries orienterede om det via boligselskabet FSB
delvise engagement i et etableret forsøg med digitalt
beboerdemokrati i bebyggelsen Brohuset i Ørestaden. Det fremgik
at forsøget kræver en myndigheds godkendelse og at der er
indgået en aftale om et abodement med firmaet Assembly Voting,
de har leveret en hjemmeside med et debatmodul og et
afstemningsmodul.
Strukturudvalget har bedt om at få tilsendt en kopi af de vedtægter
der fastlægger rammerne og giver mulighed for digitale
beboerdemokratiske løsninger, samt oplysninger om de krav der
skal opfyldes for at opnå en tilladelse til et forsøg.
Ad. 2: Udvalget drøftede spørgsmålet om fornyelsesprocessen.
Starter den bedst i hver enkelt blok, eller om førstevalget er den
nuværende struktur for Blokrådsmøderne, der begrænser
afviklingsrammerne for et levende beboerdemokrati.
En barrierer opstår lettere i de store blokke med mange lejemål, her
er det vanskeligere at få et tæt nabokendskab. Der er også blokke
der styres af en magtelite (gamle og garvede beboere der ved
bedre). Generelt skønnes det at en form for digitalt
beboerdemokrati vil give beboerne indsigt og dermed øge
mulighederne for, at de vil deltage aktivt i beboerdemokratiet.

Delkonklusion:
A. Forsøgsordning etableres i en enkelt stor blok. Der oprettes en
hjemmeside plus et debat forum med mulighed for
afstemninger (kan være Facebook) i tillæg til blokkens normale
husmøder.
B. Forsøgsvis kan der indføres 2 delt behandling af BR sager. En
sag fremlægges og debatteres på 1. BR-møde. Referat med
kommentarer og selve sagen sættes til afstemning på det
efterfølgende BR-møde.
C. Der etableres større åbenhed omkring åbne/lukkede udvalg,
følgegrupper og de af BR valgte tillidsrepræsentanter i
bestyrelser og i interessegrupper. De pålægges at aflægge
årsberetning, der gengives i Midtpunktet.
D. Udvalget fastlægger en midlertidig bestemmelse om
repræsentation af blok 11 og 12 i BR-møderne.
E. Udvalget bestræber sig på en hurtig godkendelse af en digital
beboerdemokrati model.
Næste strukturudvalgsmøde afholdes i servicecentralen torsdag
den 5. februar 2015 kl. 19.30

