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Referat af De 9 møde 
Mandag den 14. januar 2013 kl. 17-20 

hos Afdelingsbestyrelsen, Gurrelund 44 
 
 
Tilstede: Søren, Lunden; Allan, T15; Hugo, T13; Libbe, BB 605; Claus, BB 606; Bent, BB 607; 

Laura, Netværkskontoret 
 Nanna, Bitten, Grete, Chanette, Esplanaden (deltog under punkt 1-4) 
 
Afbud: Rheumpark, BB 608, PAB 8 og Bente 

 
 
Ad.1  Valg af dirigent 
Hugo blev valgt.  
 
 
Ad.2 Godkendelse af De 9 dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen punkt 11: Eventuelt. 
 
 
Ad.3  Godkendelse af referat fra d. 12. december 
Referatet blev godkendt.  

 
 

Ad.4 Udgivermøde Esplanaden - Diskussionspunkter 
De 9 syntes, det var godt, at der langt om længe var taget initiativ til et nyt udgivermøde, men de 
ønskede en bedre dagsorden for udgivermødet. 
 
Det blev besluttet at starte med en status for Esplanaden: 
Nanna fortalte, at der er fire faste frivillige tilknyttet bladet. Derudover er der blevet ansat en ung 
lommepengejobber de næste tre måneder, som skal skrive til bladet og der er lavet en aftale med 
en ung journalistaspirant, som har ansøgt via et opslag for Esplanaden på Projekt Frivillig, om at 
hun skal fungere som ekstern skribent og derved skrive 3-4 artikler til bladet de næste par 
måneder. Herefter besluttes det, om hun er interesseret i at fortsætte. 
Nanna er der i hvert fald det næste halve år som tovholder. Derefter er hun færdig med sin 
uddannelse og ved ikke helt, hvad der så sker. 
 
Når mediehuset kommer helt op at køre, vil der sandsynligvis blive større samarbejde mellem 
Esplanaden, hjemmesiden og fotoklubben, således at fx artikler, der ikke kan komme med i 
Esplanaden, kan komme på hjemmesiden, der jo i højere grad kan fungere som et nyhedsmedie. 
 
Redaktionen ville meget gerne have input til artikler, og de ytrede især ønske om at få mere at vide 
om, hvad der skete rundt om i boligafdelingerne. Afdelingerne blev opfordret til enten selv at sende 
tekst til bladet eller kontakte redaktionen for en aftale om, at en af dem kom ud og lavede en 
reportage eller lignende.  
 
Indhold 
Udgiverne gav udtryk for, at de så bladet som meget varieret, det er sjovt at bladre/læse bladet 
igennem og aktivitetssiden er rigtig god! 
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Redaktionen har på det seneste siddet med de gamle strandløberen, hvor der både var vittigheder, 
læserbreve, referater mv. Der blev spurgt om noget af dette kunne tænkes ind i Esplanaden i dag?  
 
Flere både i De 9 og i redaktionen mente, at der godt måtte være noget tungere indhold i bladet, 
end der er i dag. Fx kunne der sættes fokus på, at få noget mere boligpolitik med. 
Det blev besluttet, at der skal arbejdes mod et nyt fast punkt i bladet, der hedder Nyt fra 
afdelingerne. Det aftaltes, at Esplanaden hver måned før deadline skal sende en mail ud til De 9 
og minde dem om, at de kan sende input. Det kunne gøres til vane, at afdelingerne runder 
bestyrelsesmøder af med at samle op og høre, om noget kan have relevans for Esplanaden. Det 
samme kunne gøres på De 9 møderne. Bente videregiver til Nanna, hvis der dukker sådanne idéer 
op. 
Desuden blev det foreslået, at bruge receptionsanledninger til at stille hovedpersonen et par 
spørgsmål om dennes arbejde og evt. tjekke Bo-Vests nyhedsbrev til afdelingsbestyrelserne, om 
der kunne være noget der – måske har de andre boligafdelinger lignende nyhedsbreve. 
Der var enighed om, at der ikke skal referater med i bladet. Hvis der er et spændende punkt på 
dagsordnen til afdelingsmøderne blev det foreslået, at man i stedet kunne overveje at lave en 
reportage. 
 
Læserbreve skal i udgangspunktet ikke i bladet, da der går for langt mellem diskussionerne, når 
det kun kommer månedligt. Når hjemmesiden kommer op at stå kan debatforaet der i stedet 
genoptages. 
 
Underholdning: Udgiverne var åbne for, at der kunne komme mere underholdning med i bladet, fx 
en lille kryds og tværs eller en quiz med relevant indhold i forhold til området. Det blev aftalt, at 
redaktionen arbejder videre med idéen. Hvis de finder en god idé, kan det tages med. De må 
prøve sig lidt frem. 
 
Hugo opfordrede til at lave interviews i stedet for ”indlæg”, da det gør tekst og emne mere levende.  
 
Da der er kommunalvalg i år, blev der talt om, hvordan det kunne dækkes. Det blev foreslået, at 
finde nogle spørgsmål med relevans for boligpolitik eller Brøndby Strand lokalpolitik, der kan stilles 
rundt til alle partierne. Redaktionen arbejder sig frem til nogle spørgsmål, som bliver fremlagt for 
De 9, der kan komme med tilføjelser og kommentarer. Spørgsmålene sendes ud til alle partierne, 
når valglisterne er klar. 
Desuden blev foreslået en nærværende og konkret artikel om vigtigheden i at stemme til 
lokalvalget, og om udviklingen af antallet af Brøndby Strandere i kommunalbestyrelsen. 
Redaktionen udarbejder forslag til, hvordan de ønsker at dække kommunalvalget, og det skal 
herefter godkendes af udgiverne. 
 
Hvis Nanna er i tvivl om artikler i Esplanaden skal hun kontakte Hugo og Ole Larsen pr. mail. 
 
Målgrupper 
Redaktionen har indtryk af, at bladet mest bliver læst af ældre, og de spurgte derfor, om de skulle 
gøre en særlig indsats for at henvende sig mere til de yngre eller blive ved at satse på dem, der 
læser det nu.  
Svaret var, at det ikke kun skal være et pensionistblad, derfor kan der evt. findes unge skribenter 
igen. Brug skolen som samarbejdspartner, måske kan man lave en redaktion, der hører til på 
skolen. Kan også tale med børnedirektøren i kommunen om idéen, så kan idéen komme oppefra. 
Den primære målgruppe vil altid være alle beboerne! 
 
De redaktionelle retningslinjer  
Lejerbo afd. 157 tilføjes i punkt 1 og 2. Ellers arbejder Esplanaden videre efter retningslinjerne, 
som de ser ud. 
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Møder fremover 
Der skal holdes udgivermøde 2 gange om året.  
 
Evt. 
NetværksKontoret blev bedt om at spørge Arslan om, hvor mange der klikker på Esplanaden på 
hjemmesiden. 
 
 
Ad.5 Valg af talsperson for De 9 - diskussion af funktionen 
Talspersonens rolle 
Talspersonen skal repræsentere De 9 ud ad til. Ingen kan tvinges til at være talsperson. 
 
Bente har stillet forslag om, at talspersonen bliver fast ordstyrer på De 9 møderne. 
Det blev nævnt, at det kunne være en ulempe, hvis tingene er alvorlige eller går i hårdknude, da 
det jo så kan være svært at skulle sidde både som talsperson og dirigent. 
Der var enighed om, at det var fint at dirigentjobbet går på omgang. Der kan være enkelte møder, 
hvor det vil være oplagt, at det er talsmanden, der bliver dirigent. 
 
De 9 syntes, det var en god idé, at der bliver en dialog mellem talsmanden og sekretariatet i 
forhold til udformning af dagsordnen. Det er ikke nødvendigt med personligt møde, telefonmøde 
kan gøre det. Det skal dog ikke afholde andre fra at komme med input til dagsordnen. Det vil stadig 
være som punkt på De 9 møderne, og Bente vil fortsat sende en foreløbig dagsorden ud i god tid 
med opfordring/påmindelse om, at man kan komme med input. 
 
Valg af talsperson 
Allan og Bent ønskede ikke at stille op. Tommy har lige været og Libbe var for 2 år siden. 
På mødet blev peget på Hugo som talsperson for De 9 i 2013. Da der var afbud fra flere afdelinger 
til mødet, blev det besluttet at indstille Hugo til talsperson, og det skal så konfirmeres på næste De 
9 møde, hvor de, der ikke var til stede på januarmødet, har mulighed for at komme med 
indvendinger. 
 
 
Ad. 6 Projektplan 2013, Mål, succeskriterier, funktionsbeskrivelser - forberedelse af 

Styregruppemødet d. 21.1.2013.  
Umiddelbart var der stor tilfredshed i De 9 med den tilsendte statusrapport: Den er overskuelig, 
Den følger samme struktur hele vejen igennem, det fungerer godt, at der også lige står, hvad 
målene var og den er let læst. I BB606 havde bestyrelsen givet meget positive tilbagemeldinger på 
det. 
Beretningsdelen og målene kan blive endnu mere konkrete til næste år. 
 
Milepælene: Der var tilfredshed med milepælsskemaet: det er rigtig overskueligt og konkret. 
Styregruppen skal høres, om de er interesserede i at få det tilsendt. 
 
Funktionsbeskrivelser: Fint at rette og få godkendt årligt. Men hvis nogle arbejdsopgaver ændrer 
sig for en medarbejder, kan det ændres løbende. 
 
 
Ad.7 Ansættelse af kommunikationsmedarbejder - hvornår og hvordan?  
Bente har talt med SBS, som gerne vil ansøge Landsbyggefonden om en ekstra medarbejder. Der 
vil blive hentet inspiration i Albertslunds løsning. 
De 9 ønsker at se en skriftlig argumentation for at tingene omkring kommunikation i HP4 og i den 
boligsociale helhedsplan hænger sammen, og at det derfor også giver mening at projektejerne 
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poster ekstra penge i det. Synspunkt med synergieffekten skal skrives ned. NetværksKontoret 
udarbejder dette.  
Der skal skrives til LBF om de kan skrive mere konkret, hvad det er, der er sat af til Brøndby 
Strand i 2017. 
 
Det er svært at gøre noget omkring en kommunikationsmedarbejder til projektet, før der er svar på 
det andet. 
 
 
Ad.8 Meddelelser - siden sidst 
BB606: 14.01.13 er de startet på HP3’s årslevering i BB606. Der tages 3 stikprøver. Der har bl.a. 
været problemer med brædder på terrasserne og fugningen af facaden mod gården. Sidstnævnte 
mener bygherrer ikke er deres ansvar. 
I T13 er stillet krav om, at 1-årsgennemgangen skal gælde samtlige 60 huse. Hugo får Danny til at 
ringe til Christen. 
 
Lunden: Pavillonbyen er væk. Udendørsarealerne (bl.a. legepladser og p-pladser) er nu ved at 
komme på plads igen. De fleste er meget tilfredse. Der bliver sandsynligvis en markering af, at 
renoveringen er slut. Nu afventes skema C, hvor det bl.a. bliver klart hvad huslejen bliver. 
Afdelingsmøde d. 12. februar. 
 
T13: Har fået indført p-vagt ordning. 
Overvejer isalarm på betondækket. Alt efter hvilken løsning, der vælges vil de andre afdelinger 
blive inddraget. 
 
NetværksKontoret:  
Der er KulturWeekend opstartsmøde torsdag den 17.1 for ALLE. Styregruppen for KW er på 
nuværende tidspunkt: Hugo (T13), Buller (praktisk omkring plads, telte, scener mv.), Jette 
(Kirketjener), Janni Barting (Indkøb, service, økonomi), Kirsten Planthin (Jazzklubben) 
Styregruppen vil evt. blive udvidet. Det foreslås, at Brønden måske kunne komme med. 
Morgenmad for skolebørn, som startede op i december, fortsætter i Perlen frem til sommer. Det 
starter igen pr. 28.1.13. Der bliver gjort ekstra indsats fra NetværksKontoret for at få nogle flere til. 
Medarbejdere i afdelingerne er for tiden på hjertestarter-repetitionskursus. Det var en del af pakken 
fra Falck. 
Laura er gravid. Går efter planen fra i juni. 
 
 
Ad.9 Regnskab for juletræsfest - til orientering 
Juletræsfesten gik rigtig godt. Der kan ikke være flere, men det fungerer godt at holde det i 
Brønden. 
Der er brugt lidt færre penge end budgetteret, bl.a. på grund af flere indtægter på lotteri. 
Regnskabet er sendt til økonomiafdelingen i Bo-Vest, som opkræver de enkelte afdelinger. 
 
 
Ad.10 Punkter til mødet i februar 

- Generalforsamling i Børnenes Rejsebureau den første halve times tid af mødet. 
- Esplanadens økonomiske placering i forhold til De 9. (Lige nu er Esplanadens økonomi på 

en T13 konto. Da der nu er fuldstændig sammenfald mellem Esplanaden og De 9 foreslås, 
at det ligger hos De 9.) 

 
 
Ad.11 Evt. 
Hjertestartere: beboere kunne måske også have brug for endnu engang at blive tilbudt at lære det. 


