Referat af De 9 møde, d. 8.10.2012
Tilstede:

Bent, Laila, Libbe, Lis BB; Ole PAB 8; Hugo T13; Allan T15; Tommy Lunden;
John, BAB; Bente Netværkskontoret

Ad. 1
Valg af dirigent
Libbe blev valgt.
Ad. 2
Godkendelse af De 9 dagsorden
Godkendt med den ændring, at pkt. 7 først behandles efter pkt. 10.
Ad. 3
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad. 4
Godkendelse af forretningsorden for De 9
Det udsendte forslag blev godkendt med den kommentar, at det var vigtigt, at
talsmandsfunktionen gik på skift mellem afdelingerne, men at det var frivilligt for den
enkelte, om man ville påtage sig opgaven.
Ad. 5
Logo for projektet Brøndby Strand for Fremtiden
Det udsendte forslag til logo havde afstedkommet de forkerte associationer, og Bente blev
bedt om at komme med et nyt forslag, der gerne inddrog grønt og blåt samt
dynamik/bevægelse.
Ad. 6
Fremtidigt informationsskema til De 9 og Styregruppen
Det udsendte forslag blev godkendt.
Ad. 7
Funktionsbeskrivelser for de tre fuldtids ansatte
Det blev besluttet at sende de udsendte forslag videre til Styregruppen, og at de årligt
skulle revideres.
Ad. 8
Tildeling af midler til aktiviteter
Forsamlingen var enig om, at det var en god idé, at sekretariatet kunne bevillige projektets
få aktivitetsmidler efter strammere regler end hidtil. Grupper der kunne få støtte skulle stå
for noget nyt, der enten gavnede frivilligheden, områdets image eller integrationen (på
tværs af alder, køn, afdelinger, etnicitet). Samtidig skulle det være svært for initiativet at
opnå støtte andre steder fra.
Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder et forslag til retningslinjer til vedtagelse på
næste møde i Styregruppen.

Ad. 9
Mediefællesskab, hjemmeside og profil på kommunikationsmedarbejder
Bente gennemgik det udsendte oplæg, og det afstedkom en længere diskussion om behov
og ønsker indenfor området. Det blev bl.a. efterlyst, at afdelingerne i Parkerne hed noget,
som afspejlede identitet og sted - i stedet for kun at blive kaldt et afdelingsnummer.
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Der var opbakning til oplægget og forslagene om, dels at udarbejde forslag til en udvidelse
af hjemmesidens funktion og indhold, dels at bede boligadministrationer og kommune om
finansiering af en halv kommunikationsmedarbejder.
Det udsendte forslag til konkrete ændringer i den nuværende tekst om De 9 på
hjemmesiden blev ikke behandlet, da man mente, at det var vigtigere, at få arbejdet på
den ”nye” hjemmeside.
Ad. 10
Evt. ansættelse af ekstra børne- og ungemedarbejder
Diskussionen tog udgangspunkt i det udsendte oplæg.
Der var mest stemning for en medarbejder, der supplerede Zahids funktion og havde fokus
på forældrene.
Rheumpark ville fortsat ikke være med til at finansiere stillingen, og BB 606 fastholdt, at de
så ikke ville være med.
Man var enige om, at det var et problem, at den afdeling der pt. havde de største
problemer, ikke ville være med, og at det var en diskussion der skulle tages med Ole
Frank også.
Bente skulle derfor indkalde til et ekstraordinært formandsmøde i De 9 – lige efter
efterårsferien.
Ad. 11
Maglelund - reaktioner på et nej?
Bente og Tommy fortalte kort om afdelingsmødet, hvor de fremmødte havde stemt nej til at
indgå i De 9 samarbejdet. De udtrykte begge beklagelse over egen indsats og resultatet.
Der var enighed om, at på baggrund af afdelingsmødets beslutning, skulle Maglelunds
beboere ikke inviteres til aktiviteter i regi af De 9 og Brøndby Strand for Fremtiden.
Maglelund skulle således ikke inviteres til at deltage i juletræsfesten.
Samtidig var der enighed om, at det ikke skulle gå ud over enkelt beboere fra Maglelund,
der mødte op til åbne arrangementer.
Det blev også foreslået, at man til Kulturweekenden satte priserne op for deltagelse i
festen efter middagen, da det især var på det tidspunkt, at Maglelunds beboere kom.
Ad. 12
Juletræsfest - godkendelse af regnskab samt deltagerskare
Der udsendte budget blev godkendt med den ændring, at billetpriserne skulle sættes op
med 5 kr.
Ad. 13
NEM id - en forespørgsel om hjælp og gode ideer fra Brøndby Kommune
Der var opbakning til, at man i bestyrelserne spurgte deres beboere om behov i forhold til
IT/NEM id. Det var også oplagt at bruge aktivitetshusene og ældre PC grupperne som
samlingssteder.
Men der blev også spurgt til kommunens planer, da en havde hørt, at kommunen havde
en færdig plan for undervisning m.v. Bente lovede, at sekretariatet ville ringe og høre
nærmere.
Ad. 14
Regnskab fra Kulturweekend og Afdelingernes fest
Der blev stillet spørgsmål til det lille overskud i pølseboden – hvad var forklaringen på det.
Bente lovede at undersøge.
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Ellers tog forsamlingen regnskabet til efterretning og godkendte, at det blev sendt til
revision hos Ole Larsen.
Ad. 15
Orientering fra Netværkskontoret og De 9
Bente fortalte, at hun var blevet inviteret til at deltage i de to fællesmøder om HP4 i
Parkerne i oktober.
Tommy: Der havde været flere tilfælde af hærværk og indbrud i Lunden (især hos
Natteravnene), og der havde også været en enkelt bilbrand.
Indflytning af de sidste beboere skulle ske d. 8.12.2012.
I weekenden havde de haft besøg fra Tranemosegård (konferencedeltagere). Det havde
været en god oplevelse.
Ole: Der havde været afholdt afdelingsmøde, hvor beboerne havde udtrykt stor
utilfredshed med ejendomsfunktionærernes manglende effektivitet på arbejdet. Dette er
administrationen nu inddraget i at løse.
Der havde været afholdt møde med beboerne om HP 4 også.
Hugo: Der havde været afholdt et hurtigt og godt afdelingsmøde. Og et 40 års jubilæum.
Afdelingsbestyrelsen opdagede ved den lejlighed (var ude at invitere beboerne personligt),
at kan 10 % af beboerne læser opslag og reklamer for aktiviteter. Det skal der handles på.
Libbe: Der var sket en flot rydning af buskads ud mod Esplanaden samt andre steder.
Der var ekstraordinært afdelingsmøde d. 11.10 pga. ønsker om hundegård og flytning af
legepladser.
Der var kommet ny inspektør på Ejendomskontoret, nemlig Søfren Ingemann. Thomas er
flyttet op som koordinator på administrationen.
Der havde været uddelt spørgeskema til beboerne vedr. p-vagtordningen. Beboerne var
tilsyneladende tilfredse.
Lis: Der havde været holdt et godt HP4 møde med beboerne. Der havde også været holdt
et konstruktivt møde om Perlen for alle fire afdelinger.
Allan: På afdelingsmødet deltog helt ekstraordinært 101 beboere (fra 43% af
husstandene). Dette skyldtes indkomne forslag om betalingsvaskeri m.v. Alle forslagene
blev nedstemt med store flertal.
Der blev bevilliget penge til anlæg af udendørs sportsaktiviteter. Der var ros til
ejendomsfunktionærerne.
Ad. 16
Udlejningssituationen
Allan fortalte, at der ekstraordinært havde været fire fraflytninger i Gurrelund/Bjerrelund.
Ad. 17
Punkter til Styregruppemøde d. 12. november
Funktionsbeskrivelser for ansatte
Hjemmeside/kommunikationsmedarbejder
Evt. børne- og ungemedarbejder
Evt. bosætning og image
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Ad. 18
Eventuelt
Hugo fortalte, at BiB ville indkalde til orienterende møde om sekunda vand.
Allan orienterede om, at han havde stillet forslag til kommunalbestyrelsen om at etablere
en mindehave i nærheden af Brønden.
bla/10.10.12
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