Strukturudvalget
Mødereferat d. 5. og 11. februar 2015.
Deltagere: møde 1: Leif B32, Michael B46, Erik B16 og Niels B21
Møde 2: Leif B32, Michael B46 og Niels B21
Dagsorden:
1: Vurdering af oplysninger om digitalt kommunikations system
udviklet af Assembly Voting.
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.
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.
På mødet den 11. februar blev aftalevilkårene for en aftale med
Assembly Voting, ved Camilla Wikke, drøftet og det blev besluttet at
rejse en BR sag.

Delkonklusion:
A. Der etableres større åbenhed omkring åbne/lukkede udvalg,
følgegrupper og de af BR valgte tillidsrepræsentanter i
bestyrelser og i interessegrupper. De pålægges at aflægge en
årsberetning i tillæg til bestemmelsen om kvartalsmæssig
afrapportering til Blokrådet, disse gengives i Midtpunktet.
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.
C. Samtidig bør reglerne for registrering af BR deltagere
opdateres. Afviklingen af BR møderne kunne vi også se på.
D. Udvalget prioriterer implementeringen af software programmet
Mødestedet fra Assembly Voting. For at opnå den bedst mulig
bruger accept vil vi starte op i en eller to blokke, for dermed at
opnå et nødvendigt erfaringsgrundlag.
Næste strukturudvalgsmøde afholdes i servicecentralen tirsdag den
10. marts 2015 kl. 17.00

