Referat af De 9 møde, d. 10. marts 2014
Tilstede:

Laila, BB 608; Libbe, BB 605; Frank, PAB 8; Jeppe, Rheumpark; Tommy, Lunden;
Allan, T15
Bente, NetværksKontoret

Afbud:

Anette, BB 607; Michael, BB 606; Hugo, T13;

Velkomst til Frank.
Ad. 1
Valg af dirigent
Laila blev valgt.
Ad. 2
Godkendelse af dagsorden
Punkt 7 blev udsat til næste møde.
Det blev besluttet, at stræbe efter at slutte mødet senest kl. 18.30.
Ad. 3
Godkendelse af referat fra d. 10. februar
Tommy bemærkede, at Lunden ikke havde fået et lån, men derimod et tilskud fra
reguleringskontoen. Der var altså fejl i referatet.
Herefter blev det godkendt.
Ad. 4

Meddelelser, siden sidst

Rheumpark: Der er ved at være styr på økonomien. OK fastelavnsfest.
BB 608: Tålmodighed er en dyd: De grønne områder er blevet lavet, og der kommer nye
askebægre, nye skraldespande mv.
T15: Vi er i gang med fremtidssikring. Produktionsskolen sørger for maling af skur samt
pleje af det grønne. BL har valg den anden april. Allan opstiller som næstformandskandidat.
Der er mange fra Brøndby, der ikke genopstiller.
Der er en ny aftale undervejs mellem BL og kommunen om anvisning.
PAB 8: Ekstraordinært bestyrelsesmøde i morgen, hvor vi lige skal lande efter Oles død.
Mange problemer med nybyggeriet ved Mågebo.
Netværkskontoret: Husk den nye hjemmeside og at gøre reklame for den:
www.brondbystrand.dk
Sammen med Social og Sundhedsforvaltningen er projektet blevet en del af Sund By
Netværket, hvor der bl.a. skal arbejdes med at skaffe nye frivillige.

Ad. 5
KW2014 finansiering
Hugo havde skrevet en mail om muligheder for KW aktiviteter ift. HP4. Den blev runddelt.
Bente gennemgik de udsendte papirer.
Beslutning: De tilstedeværende afdelinger – minus Rheumpark siger ja til et budget med en
finansiering fra De 9 på 300.000 kr.
Jeppe ville spørger sin afdeling, om de ville bevillige små 7.000 kr. mere. De to fraværende
bb afdelinger skal spørges. Bente koordinerer og melder ud.
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Ad. 6

Anmelde/tryghedskampagne

Bente opsummerede aktiviteten, som forsamlingen havde talt om den på sidste møde: At få dannet
en gruppe af frivillige, som beboerne kunne ringe til, hvis de oplevede at blive dårligt behandlet af
politiet. Og beboerne skulle så samtidig opfordres til at melde alt kriminelt.

Forsamlingen havde ikke fået skaffet nogen frivillige, men initiativet blev dog ikke skrinlagt.
Initiativet skal kaldes tryghedskampagne, og det skal tages op igen til næste møde.
Bente laver udkast til baggrund, der kan bruges til rekruttering af frivillige.
Ad. 8
HP4 punktet
Fra projektgruppen har NetværksKontoret modtaget følgende:
Projektgruppen for HP4 indstiller til, at der med en fast og nærmere aftalt frekvens på De9-møderne gives
en orientering om status og aktiviteter på HP4.
Der indstilles til, at denne statusorientering gives af sbs rådgivning, samt at underpunkterne koordineres
med Bente Larsen inden udsendelse af dagsorden for møderne.
Samtidigt indstiller projektgruppen til, at den nuværende møderække ”3-i-1 møder” mellem sbs og
NetværksKontoret foreløbigt sættes i bero, idet orienteringen vil foregå mere hensigtsmæssig på De9møderne.

Forsamlingen mente ikke, at det var nødvendigt med deltagelse fra SBS til De 9 møderne. Man
takkede for tilbuddet, og ville vende tilbage, hvis behovet skulle opstå.
Ad. 9
Evt. indlæg til Esplanaden
Det blev diskuteret, at LLO og lejerbevægelsen/lejerforeninger er ikke nævnt i A-Z beskrivelsen. Det
skulle der gøres noget ved i næste nummer. Allan eller Dorthe Larsen kunne blive involveret.
Ole Larsen skal have en nekrolog i bladet. Forslag, at Hugo eller Frank skriver den.
Ad. 10
Punkter til næste møde
Aftale mellem BL og kommunen om anvisning af boliger.
Lommepengejobs
NetværksKontorets funktion og placering
Tryghedskampagne
BL bestyrelsesansvar - aktivitet
Ad. 11
Eventuelt
HP4 partnerskabsaftalen – er der lavet en organisationsplan, blev der spurgt? Ja, lød svaret, men
den er stadig i udkast. Det kan ikke vare længe, før den er færdig.
bla/d. 27.3.2014
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