Referat af De 9 møde, d. 10.9.2012
Tilstede:

Laila (BB608); Bent (BB607); Lis (BB 606); Tenna (BB 605)
Hugo (T13); Allan (T15); Tommy (Lunden); Ole (PAB 8), Harry (Rheumpark)
Bente (Netværkskontoret)
Under pkt. 5: Jens Ansbjerg, Brøndby Kommune; Poul Jakobsen (Nærpolitiet); Zahid
Mansour (Netværkskontoret)

Af hensyn til Harry startede mødet med en præsentationsrunde.
Ad. 1
Valg af dirigent
Tommy blev valgt.

Ad. 2
Godkendelse af De 9 dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at man under pkt. 4 også forholdt sig til navnet på
hjemmesiden.
Ad. 3
Godkendelse af referat fra den 18.6.2012
Referatet blev godkendt.

Ad. 4
Hjemmesiden - godkendelse af budget for 2013 og debat om formål mv.
Bente gennemgik kort det udsendte budget. Princippet var, at De 9 skulle betale for driften,
projektet for udviklingen. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt udgiften til et webhotel ikke var for
høj. Bente lovede at tjekke med Arslan.
Budgettet blev godkendt.
Der blev udvekslet lidt tanker om udvikling af hjemmesiden. Bente lovede et oplæg til næste møde.
Forsamlingen besluttede, at www.brøndbynettet.dk bliver erstattet af navnet:
www.brondbystrand.dk med variationen www.brøndbystrand.dk. Bente orienterer Arslan.
Ad. 5
Hvordan skal projektets aktiviteter håndteres fremover
Bente fortalte, at hun i samtaler med klubber, ejendomskontorer m.fl. havde oplevet en tendens
omkring problemer med at skaffe nye frivillige, især de frivillige der vil påtage sig et ansvar (de
kernefrivillige). Samtidig oplevede hun, at mange af de gamle frivillige havde et væld af erfaringer,
som ville være godt at få frem og få fælles viden af. Hun spurgte, om forsamlingen var enig.
Der afstedkom en længere dialog, hvor der var opbakning til idéen om, at det skulle være et særligt
indsatsområde for projektet i de næste 4 år.
Allan foreslog, at der blev lavet et særligt temamøde om frivillighed med alle 9 afdelingsbestyrelser
om det, på et tidspunkt, hvor Bente var færdig med sin besøgsrunde blandt afdelingsbestyrelserne.
Temamødet skulle bruges til en brainstorming på idéer og muligheder.
Dette var der opbakning til.
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Ad. 6
Børne- og ungesituation i Brøndby Strand
Bente orienterede om baggrunden for mødet, nemlig at det skulle afklares, om der skulle ansættes
en ekstra opsøgende børne- og ungemedarbejder i projektet. Det var vigtigt, at få diskuteret
problemer, status, forventninger og muligheder.

Jens Ansbjerg indledte.
Status
Der er relativt roligt i området malet med den brede pensel.
Der er ugentlige SSP møder.
Jens hører meget, men selvfølgelig ikke alt.
På det seneste har der været ballade i Rheumpark, hvor Satellittens medarbejdere
blev flyttet ned i området.
Der bliver for øjeblikket lavet intensiv kortlægning af grupper og udfordringer.
Et problem, når unge er i grupper og skal vise sig for hinanden.
SSP kender dog alle grupperingerne.
I Parkernes kældre er der problemer med tre forskellige grupper:
1. Hardcore kriminelle med stofsalg,
2. Unge der hænger ud, mindre kriminelle men generende,
3. Mere almindelige unge, der mangler et sted at være.
Kommunale tilbud
Sejlerhuset
Klub Studiet – ungdomsklub v. Søholtskolen (åbner til oktober)
Nogle medarbejdere har base i Brønden
Misbrugsbehandlingscenter i Nørregårdscentret
”Tranemosegård” – en tværfaglig ungesøjle
Hot Spot – 3 deltidsmedarbejdere med fokus på uddannelse og beskæftigelse,
uhensigtsmæssige sagsgange og lokalt samarbejde.
Kompetencecentre på skolerne for børn med vanskeligheder – alle screenes
Ny ”sluse” i forvaltningen: En garvet medarbejder sorterer i alle underretninger
Konflikthåndtering og mægling mellem teenagere og forældre
Brøndby Kommune arbejder med inklusion. Det betyder typisk, at børn anbringes
tidligere end før.

Zahid fortsatte:
At han i sit pædagogiske arbejde også havde fokus på jobs, ansøgninger og
alternative veje.
Han arbejdede både i forhold til grupper og enkelte unge
Han blev typisk hidkaldt af ejendomskontorerne, når der var problemer i en afdeling.
Han havde også været forbi kældergangene og ofte oplevet grupperinger uden for
hans rækkevidde, nemlig kriminelle unge over 25 år. Han havde så videregivet
opgaven til politiet.
Der var et godt samarbejde mellem de eksisterende aktører, hvor man forsøgte at
skabe en helhed og arbejde på hver sin måde.
Der havde f.eks. været smadrede bilruder, hvor Zahids opgave var at sprede
holdningen blandt de unge om, at dette ikke var acceptabelt, og politiets opgave var
at optage rapport og patruljere. Beboernes opgave var at anmelde hærværket (dette
var ikke sket).
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I den efterfølgende debat slog Poul fast:
At narkohandel, hasarderet knallertkørsel og stjålne knallerter er en opgave for
politiet. En nylig knallertrazzia i Avedøre og Brøndby Strand havde således
afstedkommet 54 sager.
At politiet måtte prioritere i forhold til de ressourcer, som de politisk fik tildelt. Det
betød, at man gjorde sit bedste, men måtte erkende, at man ikke kunne bringe
ulovlighederne til ophør.

I den efterfølgende debat blev sagt:
Mange beboere oplever, at politiet ved henvendelser giver dem en dårlig behandling,
og at de derfor lige så godt kan lade være at anmelde, for det bliver jo ikke taget
alvorligt.
At det kan blive nødvendigt med periodevise vagtværn i kældrene for at undgå flere
brænde.
At det kunne være en idé, at De 9 blev repræsenteret i Lokalrådet (kriminalpræventivt
samarbejdsorgan mellem lokalpoliti, kommune og øvrige lokalsamfund)
At det var en god idé at få politiets indsats mere synligt med i Esplanaden.
At der er en særlig organisering af SSP arbejdet i Odense, som inddrager
boligselskaberne. Jens var ved at undersøge dette.

Vedr. en ekstra opsøgende medarbejder:
Der var enighed om, at forsamlingen endnu ikke var parat til at træffe en beslutning.
Harry blev bedt om at undersøge, hvordan det kunne være, at Rheumpark havde sagt nej til at
dække deres andel af en medarbejder, netop som de havde problemer tæt på.
Diskussionen skulle så fortsætte på næste møde. Bente lovede at komme med et oplæg.
Ad. 7
NEM id - en forespørgsel om hjælp og gode ideer fra Brøndby Kommune
Punktet blev udskudt til næste møde.
Ad. 8
Orientering fra Netværkskontoret og De 9
Bente hilste fra Laura og fortalte,
 At Brønden var booket og Benny Schuman bestilt til juletræsfesten d. 9.12.2012. Hver
afdeling skulle finde en frivillig og melde tilbage til Laura, hvem det var.
 At ca. 300 personer var tilmeldt Bonbonlandsturen d. 22. september – heraf var 126
voksne. Der var 4 frivillige til at tage med på turen fra Børnenes Rejsebureau. Laura ville
gerne have et par ekstra med, og det skulle meldes tilbage til hendes snarest, hvis nogen
stillede op.
 At Laura var begyndt at undersøge mulighederne for sundhedsprojekter, og bl.a. havde talt
med kommunens sundhedskoordinator og repræsentanter for Bydelsmødrene i den
anledning. Der ville komme et oplæg, når idéerne stod mere skarpt.
Bente foreslog, at Netværkskontorets information fremover blev et skriftligt skema over fremdriften
i de enkelte projekter, som også ville blive mailet til Styregruppen, kommunale nøglepersoner mv.
en gang om måneden. Dette var der opbakning til.
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Bente fortalte, at hun havde talt med alle ejendomsledere (undtagen Jan B, der har været på ferie),
og i de næste to uger skulle hun tale med boligselskabernes administrationer, både for at udveksle
ideer og at få styr på de administrative/økonomiske sagsgange.
Æbleblomsten havde sagt ja – og Bøgelunden måske – til et møde om samarbejde med De 9. Nu
afventede hun en tilbagemelding af fra Æbleblomsten ang. dato.
Henriette Almskou fra Ungehuset vil være i Netværkskontoret tirsdage og onsdage, for at starte
indsatsen vedr. lommepengejobs og fritidsjobs. Hun starter Åben rådgivning primo oktober.
Indretning af lokalerne til mediefællesskabet skrider fremad, og grupperne virker glade og parate til
at samarbejde.
Harry fortalte kort om status for PCB renoveringen i Rheumpark.
Allan fortalte om det kommende afdelingsmøde i Gurrelund/Bjerrelund, hvor bl.a. betalingsvaskeri,
individuelle varmemålere m.v. skulle debatteres.
Lis fortalte, af afdelingsbestyrelserne nu forsøgsvis for et år skal være med til at styre Perlen igen.
Hver afdeling skal stille med to repræsentanter.
Ole fortalte, at PAB 8 havde afdelingsmøde på mandag med 17 indkomne forslag.
Ole ville gerne have tilsendt de øvrige afdelingers huslejeniveau.

Ad. 9
Udlejningssituationen
Laila kunne fortælle, at der var 4 lejligheder i 608, der havde stået tomme længe.
Rheumpark havde 13 ledige lejligheder på grund af PCB sagen.

Ad. 10
Punkter til De 9 møde 8. oktober
Blev ikke nået på møde, men referenten summerer op:
 Fortsat diskussion om ansættelse af en opsøgende børne- og ungemedarbejder
 Oplæg om mediefællesskab, hjemmeside og kommunikationsmedarbejder
 Funktionsbeskrivelser for Zahid, Laura og Bente
 NEM-id – gode idéer
 Maglelund – reaktioner på et nej
Ad. 11
Eventuelt
Hugo fortalte om alternativt vand – referenten var på det tidspunkt på vej til afdelingsmøde for
Maglelund :o)

bla/d.11.9.2012

4

