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Referat af De 9 møde, d. 8.4. 2013 
 
 
Tilstede:  Libbe, BB605; Lis, BB606; Anette BB 607; Ramadan, BB 608 
 Tommy, Lunden; Jeppe, Rheumpark; Hugo, T13 
 Bente, Netværkskontoret 
Under pkt. 4+10:  

Chanette, Grete, Hanne, Nanna, Esplanaden;  
Søren, Torben, Hjemmesidearbejdsgruppen. 

 
Afbud Allan, T15; Ole, PAB 8 
 
 

Ad. 1 Valg af dirigent 
Lis blev valgt. 
 

Ad. 2 Godkendelse af De 9 dagsorden 
Den blev godkendt med de tilføjelser,  

 at pkt. 4 også omhandlede et dialogmøde, som kommunalbestyrelsen havde indkaldt  
til d. 23. april 

 At pkt. 10 blev behandlet mens Esplanaden var til stede 
 

Ad. 3 Godkendelse af referat fra d. 11. marts 
Referatet blev godkendt.  
 
 

Ad. 4 Møde med Kulturelt Udvalg i Brønden d. 11. april 
Bente beklagede, at hun havde misforstået Søren fra Hjemmesidegruppen og således inviteret til 
diskussion om det ”forkerte” møde. Forsamlingen valgte således at diskutere begge møder. 
 
Der faldt følgende kommentarer og forslag: 
 
Mødet mellem Kulturelt Udvalg og de kulturelle foreninger d. 11. april kl. 18. 

 Vi har hørt, at der blev ansat en foreningskonsulent, der er holdt op igen. Findes den stilling 
stadig og hvad indeholder den? Det ville være godt med en fast hjælper på rådhuset for 
foreningerne. 

 Det ville være dejligt, hvis der kunne komme et bedre samarbejde mellem de 4 huse i 
Stranden 

 Hvad kan kommunen tilbyde os? 

 Det ville være dejligt, hvis kommunen lod sig inspirere af Ishøj mht. kulturelle aktiviteter og 
arrangementer 

 Flere penge til Kulturweekenden, tak 

 Arranger udendørs koncerter i tilknytning til Brønden. 
 
Dialogmøde om budget 2014, arrangeret af Kommunalbestyrelsen, d. 23. april kl. 19 

 Der burde gøres noget ved de tunneller, der er adgangen til vores boligområder for de 
gående og cyklende. 

 Der er for få lokale tilbud for de unge 

 Brøndby Strand Centret har brug for kommunal støtte for at overleve 

 Etabler en kvikskranke i Brønden 

 Svømmehal – et ønske i bydelen gennem flere årtier 
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 Bruger de to ender af Strandesplanaden til noget 

 Dobbeltretning af Strandesplanadens østlige ende. 
 

Man opfordrede, at så mange som muligt deltog i mødet. 
 

 

Ad. 10 Evt. indlæg til Esplanaden 
Det udsendte forslag blev diskuteret, mens repræsentanterne for Esplanaden var til stede.  
 
Det første forslag om Esplanadens besøg hos afdelingsbestyrelserne blev diskuteret. Ikke alle var 
begejstrede for at skulle have en repræsentant fra Esplanaden på besøg til et helt møde, men alle 
bakkede op om ideen med at synliggøre det beboerdemokratiske arbejde.  
Redaktionen vender tilbage med et oplæg. 
 
De 9 ville gerne komme med input til boligpolitiske indlæg, men ville ikke forpligte sig fast til at 
skrive noget. Man enedes om at diskutere indlæg til Esplanaden på hvert møde. 
 
Der blev forslået, at bladet kunne dække Dialogmødet d. 23. april og måske skrive en artikel om, 
hvordan man andre steder havde håndteret unge og/eller hjemløses ophold i foyer, kældre mv. 
 
Bladets deadline er altid d. 8. i måneden. 
 
 

Ad. 5 Meddelelser - siden sidst 
Bente fortalte, at man var meget tæt på at ansætte en kommunikationsmedarbejder. Jeppe og 
Hugo havde deltaget i samtalerne. Der havde været 180 ansøgere, 9 udvalgt til første samtale og 
4 til anden samtale. Man havde nu valgt en kandidat med bred og omfattende erfaring. Der 
manglede endnu en underskrevet kontrakt.  
 
De medvirkende afdelinger kunne fortælle, at de enten havde holdt (Lunden og T13) eller skulle 
holde afdelingsmøder (BB afdelingerne). 
 
 

Ad. 6 Ønske om ophør af ensretning på Esplanaden 
Tommy kom med et oplæg om, hvorfor og hvordan Lunden gerne ville have den østlige del af 
Strandesplanaden dobbeltrettet.  
Oplægget blev diskuteret, men der kunne ikke nås enighed om, at De 9 kunne stå bag forslaget. 
Det vedbliver således at være Lundens initiativ. 
 
 

Ad. 7 GAM3 - idrætsaktiviteter for unge på gadeplan i  
Bente gennemgik det udsendte oplæg fra Laura. 
 
Der var opbakning til at deltage. Man så gerne, at det blev en aktivitet, hvor piger kunne deltage, 
men man overlod til de professionelle at beslutte, hvilken aktivitet det skulle være i forhold til 
vurderet behov/ønsker.  
Hvis Netværkskontoret ikke kunne finde pengene, var man villige til at dække beløbet på  
20.000 kr. pr. år. 
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Ad. 8 Paneldebat søndag i Kulturweekenden kl. 13-15 
Der var opbakning til ideen.  
 
Tommy og Hugo meldte sig til planlægningsgruppen. Torben eller en anden fra Mediehuset skal 
spørges, om de vil deltage. Bente indkalder til første møde. 
 
 

Ad. 9 Afdelingernes Fest - v/BB606 
Lis fortalte, at BB606 havde besluttet, at man i 2014 ikke ville være med i Afdelingernes Fest, da 
man skønnede ikke at have råd til det.  
 
Dette afstedkom en længere følelsesladet diskussion, som endte med, at vi lovede hinanden at 
tage en diskussion af Afdelingernes Fest til efteråret: Hvad vil afdelingerne med Kulturweekenden 
og deres deltagelse i den.  
Det blev også foreslået, at der skulle holdes et møde med Kulturweekendens Styregruppe for at 
diskutere mulige besparelser.  
 
 

Ad. 11 Punkter til næste møde 
Anmeldekampagne 
Børne- og ungeværesteder - muligheder 
Præsentation af kommunikationsmedarbejder 
 
 

Ad. 12 Eventuelt 
Hugo ønskede, at dagsordenspunkterne fremover var uddybet, så man vidste, hvad man skulle 
diskutere. Bente bakkede op om dette.  
 
 

bla/9.4.2013 


