
Referat af De 9 møde d. 11.2.2013 
 
Tilstede: Jeppe, Rheumpark; Hugo, t13; Libbe, BB 605; Lis, BB 606; Bent, BB607; Ramadan 

for BB 608; Allan, t15; Søren, Lunden; Bente, Netværkskontoret 
 
Afbud: Ole, PAB 8 
 
 
Ad. 1 Valg af dirigent 
Hugo blev valgt. 
 
Ad. 2 Godkendelse af De 9 dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3 Godkendelse af referat fra d. 14. januar 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad. 4 Godkendelse af valg af talsperson for De 9  
Hugo blev valgt. 
 
 
Ad. 5 Opfølgning på møde med Esplanaden vedr. kommunalvalget 
De udsendte forslag blev diskuteret. 
Der var enighed om, at de spørgsmål, der skulle stilles kommunalpolitikerne, skulle være konkrete.  
Bente lovede, at sende et revideret forslag ud til mødedeltagerne til hurtig respons.  
 
 
Ad. 6 Godkendelse af budget for Kulturweekend og Afdelingernes Fest 2013 
Jeppe beklagede, at de ikke havde fået opkrævning for Kulturweekenden i samme år, som 
udgiften var afholdt. De havde lige nu modtaget opkrævninger for 2011 og 2012, og var derfor nødt 
til at sige nej til at medvirke økonomisk i 2013, fordi afdelingens økonomi lige nu var meget stram.  
 
Der var enighed om, at det var meget uheldigt, at opkrævningerne blev udsendt så sent, og at 
Kulturweekenden skulle finde en løsning.  
 
Der var også enighed om, at Hugo og Bente skulle tage budgettet med tilbage til 
Kulturweekendens Styregruppe, som så måtte komme med en ny indstilling til De 9’s møde i 
marts. 
 
 
Ad. 7 Esplanadens økonomiske og administrative placering?  
Det blev slået fast, at Esplanaden som blad hører under De 9, og at Bente er chef for Nanna på 
Esplanaden.  
 
 
Ad. 8 Valg af repræsentanter til ansættelsesudvalg for kommunikationsmedarbejder 
Bente redegjorde for Styregruppens beslutning om fuldtidsansættelse af en 
kommunikationsmedarbejder, og uddelte stillingsopslaget på mødet. 
 
Jeppe og Hugo blev valgt til at sidde i ansættelsesudvalget. 
 
 



Ad. 9 Er der ønsker om at have login/intranet på www.brondbystrand.dk? 
Hugo fortalte, at det var muligt at gemme fælles dokumenter på hjemmesiden 
www.brondbystrand.dk, med et login således at kun udvalgte kunne læse dem. Det kunne være 
alle oplæg og referater for De 9 møderne, men hver enkelt afdelingsbestyrelse kunne også have 
deres egen afdeling. 
Der var opbakning til ideen. Bente sørger for at indkalde Arsalan, Hugo og Ole Hegerlund til møde 
om sagen.  
 
 
Ad. 10 Meddelelser - siden sidst 
Lunden skulle have afdelingsmøde dagen efter. Her var der indkommet forslag om, at Lunden 
skulle trække sig ud af Esplanaden. Søren var også på valg. 
 
Der havde været afholdt vellykkede fastelavns arrangementer i de tre aktivitetshuse og i 
Gurrelund/Bjerrelund. 
 
BB608 fungerer uden afdelingsbestyrelse for øjeblikket. Ramadan er udpeget af 
organisationsbestyrelsen til at varetage afdelingens interesser, ind til en ny bestyrelse kan blive 
valgt på afdelingsmødet d. 18. februar. 
 
Rheumparks afdelingsbestyrelse er helbredsmæssigt så småt ved at være i orden igen. Jeppe 
fortsætter dog i De 9 i en periode. Afdelingens dårlige økonomi er en stor udfordring. 
 
T13 skal have lavet p-pladser for 1 mio. kr. før de kan tale om parkeringspladser på nordsiden.  
 
 
Ad. 11 Punkter til mødet i februar 
Zahid og børne- og unge situationen 
Kulturweekend budget 
 
 
Ad. 12 Eventuelt 
Der blev talt lidt om den sms service, som BO-VEST har igangsat. 
Hugo orienterede også om udviklingen indenfor mangler ved rækkehusene, PCB i højhusene og 
sekunda vand.  
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