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Referat af De 9 møde 

Mandag den 19. august 2013 
 

Tilstede: Jeppe BAB, Tommy Lunden, Hugo T13, Ole PAB8, Bent 607, Laila 608, Lis 
606, Libbe 605, Allan T15; Mette og Laura, Netværkskontoret.  

 
Afbud: Ingen  
 
 
1. Valg af dirigent 
Libbe blev valgt  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 
3. Godkendelse af referat fra d. 13. maj  
Ad 11. punkter til næste møde. På sidste møde blev det aftalt, at spørgsmålet om 
hvorvidt møderne skal flyttes rundt skulle flyttes rundt skulle diskuteres på dette møde. 
Det er ikke på dagsordenen, men det bliver taget under dette punkt.  
Det vedtages, at det bliver et fast sted, og hvis der er behov, kan vi flytte rundt. Der 
indkaldes derfor for fremtiden til De 9 møder i Café 13.  
 
4. Forslag til udvikling af hjemmesiden og designlinje 
Det udsendte oplæg blev diskuteret. Der var endnu ikke klarhed over, hvorvidt 
Wordpress ville være den bedste løsning, så det skulle undersøges yderligere i regi af 
Mette og hjemmesidegruppen.   
Der var enighed om, at brugen af skabeloner på en ny hjemmeside er at foretrække, da 
det er brugervenligt og samtidig sikrer en ensartethed, som den nuværende 
hjemmeside mangler.  
Det blev besluttet, at bevillige 30.000 kroner til en ny hjemmeside og til en ny 
designlinje, og at hjemmesidegruppen arbejder indenfor denne ramme med en 
indstilling til valg af platform.   

 
 
5. Budget for Esplanaden 2014 
Godkendt 

 
6. Budget for hjemmesiden 2014 
Godkendt  
 
7. Forberedelse til Styregruppemødet d. 26. august 
De 9 ønskede, at problematikkerne omkring Perlens Drenge skulle tages op på 
styregruppen. Man ønskede, at der blev strammet op på reglerne for hvilke 
aldersgrupper, der kommer, samt at de små og de store ikke er i klubben på samme 
tidspunkter.  
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De 9 ønskede ikke at bevilge pengene, hvis ikke der er klare rammer, men de 9 ville 
gerne støtte en positiv udvikling i området, hvis disse rammer var til stede.   

 
 
8. Meddelelser, siden sidst 
- T 15 – Afdelingsmøde 10. september; regner med 5 kroner i huslejestigning. 
- BAB – 1,6 % i huslejestigning. Underskuddet er ved at være banket af  
- Lunden. Byggesagen er afsluttet. I gennemsnit kommer der en huslejestigning på 

109kr/kvadratmeter. Overgår til individuel aflæsning af vand og varme.  
- PAB8 – møde midten af september. Huslejen stiger omkring 4,6 %.  
- T 13 har afholdt afdelingsmøde angående HP4 og et omkring solcelleprojektet. Til 

solmødet var der flere yngre deltagere.  
Beboermøde om PCB, hvor man kunne fortælle beboerne at alle fuger tapes til i 
alle de boliger, hvor der er problemer. Afdeling 13 har været til dialogmøde med 
borgmesteren, hvor der blev talt HP4 og lavet en aftale om sekundavand. Aftalen 
om de sidste p-pladser over mod 605 er pt. strandet mellem borgmesteren og 
teknisk forvaltning. Har malet sort.  
607 god sommerfest med helstegt pattegris og helstegt lam. Over 70 tilmeldte kun i 
den ene afdeling, så super stor succes. Budgetter er først klar i næste måned.  

- 608 – holder stadig ferie 
- 606 – Ferie. Sommerfest 24. august. 
- 605 – Sommerferie. Huslejestigning 7,5 % fordi der ikke var sat penge nok af til 

fraflytninger. Har endnu ikke haft beboerklager på den bekostning. Spændt på at se 
hvorvidt børnehaven bliver til noget.  

 
De afdelinger i Brøndby Strand Parkerne, der har støttemure, som er blevet ryddet, har 
lovet at male dem. Det kræver en særlig betonmaling.   

 
9. HP4 – punktet 
Der var uklarhed omkring BB’ernes repræsentation i dommerkomiteen til 
arkitektkonkurrencen. Der blev efterspurgt en afklaring af dette, og Bent lovede at 
denne ville komme hurtigt.  

 
I forbindelse med dette spurgte Tommy, om interne problemetikker omkring HP4 kunne 
tages i et rent HP4-forum.  

 
10. Kulturweekenden - Afdelingernes Fest 
Evaluering af KW og AF 2013 
- Allan Nielsen synes, som deltager i debatten, at det var en rigtig god debat.  
- Det gav nogle udfordringer at teltopstillingen til AF var så anderledes.  
- En idé kunne være at Logan kunne være gået på først, og så kunne der have været 

en ’ordentlig fest’ efterfølgende. Ville give god samhørighed hvis det skete.   
- Tommy synes politikerne slap for billigt til debatten; der manglede glød og energi. 

En måde man kunne arrangere det på var ved at få ordstyrere, der går mere til 
politikerne.  

- Generelt positive tilbagemeldinger på KW.  
-  
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Organisering af KW2014 – herunder nedsættelse af arbejdsgruppe/AF 
- Et medlem af hver afdelingsbestyrelse skal tegne arbejdsgruppen for afdelingernes 

fest. En repræsentant for den arbejdsgruppe er født medlem af styregruppen.  
- Allan – hvor er de lokale foreninger? Miljøklubber og lignende – en idé er at lave 

fælles trivsels/miljøklub-event på KW, hvor de har muligheden for at værge nye 
medlemmer, samtidig med at de bidrager til KW. Fælles åbent hus, lav aktiviteter 
osv. FIND KLUBBERNE!  

- Sørg for at få mange til at komme til det første stormøde i oktober.  
 
Hver afdeling skal til næste De 9 møde have valgt en repræsentant til planlægningen af 
Afdelingernes Fest. 
 

11. Evt. indlæg til Esplanaden 
- Bolig/job-ordning 
- Stormøde KW – find dato først i oktober, så det kan komme med i Esplanaden.  

 
12. Punkter til næste møde 
Ingen punkter foreslået.  

 
13. Eventuelt 
- Når der sendes regneark ud, skal de sendes som PDF. Ellers kan modtageren 

principielt bare ændre i dem. 
- PAB 8s fordelingsnøgletal skal ændres til 432. 
- Husk bilagsnumre i toppen af bilagene, gerne i form af et fast De 9 sidehoved, så 

man hurtigt kan kende et De 9 bilag.  
- Hugo sender økonomien for solceller ud. I den forbindelse er det vigtigt at 

fremhæve, at selvom puljerne endnu ikke er åbne, er det fornuftigt at arbejde med 
ansøgningen allerede nu.  

 
 
 

       
 
      lbj/ 30.08.13 
 
 


