Referat af De 9 møde, d. 13.5.2013
Tilstede:

Libbe, Lis, Bent, Laila, BB 605-608
Hugo, T13; Ole, PAB8; Ole F, BAB; Søren, Lunden; Allan T15;
Mette & Bente, Netværkskontoret

Afbud:

Jeppe, BAB og Tommy, Lunden

Mødet startede med en præsentationsrunde som velkomst til Mette Krogh Olsen som ny
kommunikationsmedarbejder i projektet Brøndby Strand for Fremtiden.
ad.1
Valg af dirigent
Bent blev valgt.
ad.2
Godkendelse af De 9 dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at Mettes opgaver som ny
kommunikationsmedarbejder kort skulle berøres under pkt. 6.
ad.3
Godkendelse af referat fra d. 8. april
Referatet blev godkendt.
ad.4
Flytning af De 9 mødet i juni
Mødet blev flyttet til d. 17. juni og afholdt i Lunden.
ad.5
Afslag på ansøgning fra Halling Fitness til projektets aktivitetspulje
Bente orienterede om, at Netværkskontoret havde givet afslag på klubbens ansøgning,
fordi den ikke levede op til de retningslinjer, som De 9 havde besluttet.
Som aftalt skulle alle afslag forelægges De 9.
Forsamlingen var enige i, at ansøgningen ikke kunne dækkes af puljen.
Det viste sig, at klubben også havde søgt BB afdelingerne om støtte, og at det var et
problem, at klubben ikke kunne fremvise regnskaber og budget. Bent lovede at gå videre
med den sag.
Samtidig blev man enige om, at der til ansøgning til puljen skal foreligge et budget og
aflægges regnskab for det bevilligede.
Hvis kravet er et problem, så måtte De 9 tilbyde hjælp med f.eks. et kursus i
regnskabsførelse.
Ad.6
Meddelelser, siden sidst
BB605 havde holdt et roligt afdelingsmøde, hvor 7 beboere deltog.
BB606 havde holdt et afdelingsmøde, hvor ca. 50 beboere deltog, og hvor der var store
diskussioner om hvert punkt. Bestyrelsen blev genvalgt.
Torsten er tilbage i Perlen efter sygdom. Da han også er blevet leder af et aktivitetshus i
Brøndby Nord, så er der to nye medarbejdere i Perlen: Ann og Betina.
Det går fint i huset, men Lis ville gerne have Zahid lidt mere ind over Perlens Drenge og
dialogen mellem ansatte og brugere.
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Allan fortalte, at der ville blive opstillet et brevstemmested i Perlen.
T15 – her er ca. 80 % af husstandene medlem af LLO. Ellers intet nyt kun de for årstiden
sædvanlige klager over hundeefterladenskaber og nedslidte hække.
BB608 havde også haft beboermøde. Der var over 20 husstande repræsenterede, men
der var stadig kun 3 der ville sidde i afdelingsbestyrelsen.
T13 havde afdelingsmøde i marts og generalforsamling for Lejerforeningen i april. Der blev
valgt en fuldtallig bestyrelse.
Afdelingen er i gang med at skifte til elektroniske låse i klubberne.
PAB 8 havde haft problemer med nogle unge mennesker, der bl.a. havde taget ophold i
vaskeriet.
De var begyndt at lave sundhedstjek af lejlighederne.
Lunden deltog i Dialogmøde med kommunen d. 23. april. Det var en fyldt sal og en god
dialog. Politikerne var positive overfor en kvikskranke og om at gøre noget ved centret.
Beboerbladet Esplanaden var til stede og dækkede mødet.
Afdelingen mangler stadig at få færdiggjort udearealerne. Der er fortsat mange klager over
dårligt håndværk, især vedrørende gulvene.
BB607 havde også haft afdelingsmøde, hvor 17-20 husstande deltog. Bestyrelsen blev
valgt, men der kom dog ingen suppleanter.
Afdelingen oplevede, at der var ved at udvikle sig nogle uheldige situationer på center
parkeringspladsen med unge, der har taget ophold og biler, der er kommet kørende. Det
er en situation, der skal gribes ind over for.
BAB havde fået lavet en slusefunktion i deres vaskeri, og de håbede at det kunne afhjælpe
uønsket ophold. Afdelingen havde haft det roligt i en periode, men der havde dog været
lidt småkonflikter med unge i weekenden.
Afdelingen havde været på studietur med beboerne for 12. gang. 79 deltog og turen gik til
Polen.
Netværkskontoret – Mette og Bente fortalte kort om Mettes opgaver i efteråret.
HP4 Hugo orienterede om, at han havde sendt en mail til SBS, hvor han protesterede
mod, at afdelingsbestyrelserne var blevet skrevet ud af projektplanen. Han ønskede, at
afdelingsbestyrelserne skulle have samme indflydelse, som de havde haft under de
tidligere fysiske helhedsplaner.
Hugo var også utilfreds med, at der endnu ikke var ansat en fuldtids
kommunikationsmedarbejder til HP4.
Hugo ønskede, at De 9 tog sagerne op på fællesmødet dagen efter.
Der var enstemmig opbakning til Hugos holdninger. Forsamlingen ønskede indflydelse på
HP4 som på de tidligere helhedsplaner, og de ønskede også en
kommunikationsmedarbejder ansat hurtigst muligt.
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Man var også enige om, at det ville være en god idé at have HP4 på som fast punkt på De
9 møderne.
Styregruppemødet d. 27. maj - det blev bemærket, at både BAB, T13, T15 og BO-VEST
ikke ville kunne deltage i mødet på grund af andre møder. Bente lovede at overveje, om
mødet skulle flyttes.
Ad.7
Kulturweekenden - Afdelingernes fest
Libbe indledte punktet med at beklage, at afdelingens frivillige ikke var blevet indkaldt til
planlægningsmøder vedr. Afdelingernes Fest. Hugo og Bente lovede at indkalde dem.
Bente gav en kort status og gik herefter over til de spørgsmål, som hun var blevet bedt om
at stille De 9 af KulturWeekendens Styregruppe:
- DJ i en times tid lørdag aften? Svar: Det er en beslutning, som Styregruppen skal træffe.
- skal Årets Brøndby Strand Borger fastholdes i år? Det er en beslutning, som
Styregruppen skal træffe
- skal vi have en regnvejrsforsikring – principiel opbakning, men forsamlingen ville gerne
have lidt flere informationer.
- hvor går grænserne i forhold til sponsering - er kontante beløb i orden? Umiddelbart var
der i forsamlingen tillid til, at Styregruppen kunne styre sponseringen. Altså okay med
lokale sponsorer.
Det blev beklaget, at forsamlingen skulle bruge tid på spørgsmål, som de ikke skulle svare
på. Allan meddelte, at T15 ikke kunne se, at det var noget problem, at de 9 gav udtryk for
hvad de mener, da det kun kunne give ledelsen af kulturweekenden et bedre grundlag for
deres beslutninger.
Ad.8
Anmeldekampagne
Efter en længere diskussion blev forsamlingen enige om:
 At punktet skulle diskuteres på næste Styregruppemøde, fordi det var vigtigt at få
kommunen med, og at De 9 herefter skulle tage sagen op igen.
 At der skulle arbejdes med ulovligt ophold i foyeren og kældre - udover almen
kriminalitet.
 At der kunne køre en kampagne gennem Esplanaden
 At kampagnen først skulle starte efter sommerferien
ad.9
Muligheder for fremtidige væresteder/opholdssteder for børn og unge
Hugo fortalte, at han havde overvejet de fysiske muligheder for opholdssteder for børn og
unge, da han oplevede, at der stadig var behov, som ikke blev dækket. Det var vigtigt med
fortsat dialog med de unge og med at søge fredelige løsninger.
Lis gav Hugo ret i, at der var et behov. I Perlens Drenge var aldersspændet for stort, og
der var for få ansatte til det antal drenge, der brugte tilbuddet.
Hugo pegede på forskellige muligheder i forbindelse med HP4, og der har også været
foreslået et mobilt værested i Esplanadeparken, der kunne flytte efter behov.
Man besluttede at tale videre om de fysiske muligheder i forbindelse med HP4.
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Muligheden for arbejdskraft m.v. skulle tages op på næste Styregruppemøde, således at
kommunen kunne bidrage.

ad.10
Evt. indlæg til Esplanaden
Anmeldekampagne
Præsentation af de to nye medarbejdere i Perlen.
ad.11
Punkter til næste møde
Budget for Esplanaden 2014
Skal vi fortsat flytte møderne rundt?
Smørrebrød – procedurer
Anmeldekampagne
HP4 som fast punkt
Ad.12
Eventuelt
Hugo opfordrede forsamlingen til, at man i Brøndby Fjernvarme fastholdt tarifferne ud fra
det omkostningsægte princip (dette blev forklaret på mødet).

bla/21.5.2013
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