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Referat af De 9 møde, d. 9.9.2013 
 
Tilstede: Laila, BB 608; Kirsten, BB 607; Lis, BB 606; Libbe, BB 605 
 Hugo, T13; Ole, PAB8; Jeppe, BAB; Tommy, Lunden; Allan, T15;  

Bente, Netværkskontoret 
 
 

Ad.1 Valg af dirigent 
Jeppe blev valgt. 
 
 

Ad.2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med den rettelse, at punkt 5 kun skulle omhandle spørgsmål til det 
udsendte oplæg, da resten af punktet blev udsat til næste møde (Zahid og Idris kunne ikke 
deltage). 
 
 

Ad.3 Godkendelse af referat fra d. 19. august  
Referatet blev godkendt.  
 
Kirsten hilste fra Bent og fortalte i relation til pkt. 9 HP4 -punktet, at det nu var afklaret, hvem der 
skulle deltage i dommerkomiteen for BB afdelingerne. Hun kunne dog ikke fortælle, hvad der var 
besluttet.  
 
 

Ad.4 Diskussion af forretningsorden for De 9 
Bente fortalte, at hun havde sat punktet på dagsordenen, fordi hun efter sidste møde havde hørt 
forskellige frustrationer om, dels repræsentanternes manglende viden, dels repræsentanternes 
dårlige opførsel på møderne.  
 
Det afstedkom en debat, hvor der blev udtrykt enighed om:  

 At der ikke var brug for ændringer i forretningsordenen 

 At det var vigtigt, at medlemmerne tog punktet om meddelelser fra afdelingerne alvorligt og 
kom med den relevante viden om forhold i egen afdeling. 

 At det blev forventet, at medlemmerne holdt en god tone. (Hvis der skete en svipser kunne 
dirigenten beslutte en rygepause.) 

 At det var godt at have haft dialogen. 
 
Alle medlemmer af de ni afdelingsbestyrelser kan få referat/dagsorden for De 9 møderne direkte 
tilsendt pr. mail, hvis de kontakter Bente 
 
 

Ad.5 Præsentation af Perlens Drenges pædagogiske principper og mål 
Da Zahid og Idris ikke kunne være til stede blev det besluttet at rykke på punktet til næste møde, 
og at lade det foregå i Perlen.  
 
Derfor skulle forsamlingen kun komme med evt. spørgsmål til det udsendte oplæg. 
Det blev afklaret, at De 9 og projektets styregruppe primært skulle beskæftige sig med de 
pædagogiske mål og metoder. Perlens styregruppe skulle beskæftige sig med den manglende 
kommunikation og andre sameksistens spørgsmål. 
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Der kom følgende spørgsmål og kommentarer til det udsendte oplæg: 

 Hvad synes forældrene om tilbuddet 

 Papiret hænger ikke sammen. Der mangler en beskrivelse af indholdet. Hvorfor komme de 
ældre? De kommer jo ikke for at ”lege” med de små? 

 Hvordan forhindrer man, at de små kommer til at tage skade af omgangen med negative 
ældre rollemodeller? 

 
 

Ad.6 Tilbagemelding: Valgte repræsentanter til Afdelingernes Fest/KW 
BB608 Laila melder et par navne til Bente 
BB607 Kirsten ville spørge Claus Bloch og så melde tilbage til Bente 
BB606 Lis ville finde nogle repræsentanter fra gårdrådet 
BB605 Libbe havde ikke umiddelbart kunne finde nogen. Spørger igen 
T13 Havde fundet Anne (nyt medlem) + 1 mere 
PAB8 Vælger først repræsentanter på næste møde. Melder tilbage til Bente 
BAB Vender tilbage efter bestyrelsesmødet dagen efter 
Lunden Der var valgt to repræsentanter, hvis data blev formidlet til Bente under mødet 
T15 Per O. var blevet valgt. 
 
Alle deltagere skal melde tilbage til Bente, der står for at indkalde til det første møde.  
 
Hugo mindede om at huske at inddrage Svenning og Buller, da de har gode kontakter til musikere. 
Måske skulle der allerede tænkes i navn til 2015. 
Bente fortalte, at KW stormødet først bliver til november, for at NetværksKontoret kan bruge mere 
tid på at skaffe flere deltagere 
 
 

Ad.7 Tilbagemelding: Hjemmeside 
Bente hilste fra Mette og fortalte: 

 Valg af platform var blevet drøftet i hjemmesidegruppen 

 En testside af WordPress havde været prøvet i en uges tid 

 Mette havde indhentet yderligere oplysninger om platformene TYPO3 og WordPress samt 
priser, som hjemmesidegruppen ville blive præsenteret for den 17. september 

 Hjemmesidegruppen vil tage endelig beslutning den 17. september, hvor gruppen skal 
mødes efter præsentation af ny designlinje 

 
Bente mindede om, at De 9 var inviteret til mødet om præsentation af designlinje.  
 
 

Ad.8 Meddelelser, siden sidst 
Tommy: Vi har flere problemer med unge, der kravler over plankeværket ind til institutioner, hvor 
de så ryger, drikker og sviner. Der er et ønske om, at Zahid skal være mere opsøgende i en 
periode.  
Den gode nyhed er, at der er penge til overs på ombygningens reguleringskonto, som kan søges til 
forskellige projekter i afdelingen.  
 
Lis: Det har været en rolig sommer. BB afdelingerne har været på fremtidskonference. Det var 
rigtigt godt. Der var oplæg med bl.a. en meget inspirerende fremtidsforsker. Afdelingen ønskede at 
beholde Perlens Drenge i Perlen. 
 
Laila: Vi har også haft en rolig sommer. Købmanden er centrum for en masse ballade og svineri. 
Der er en helt losseplads under dæk. 
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Allan: Vi har nogle stille og rolige unge, der kommer udefra og bruger afdelingens fælles-terrasse. 
Vi har også sat en basketkurv op, der skulle tiltrække mange unge også. 
Lejerforeningens generalforsamling bliver holdt i morgen.  
 
Hugo: Der er afdelingsmøde på onsdag med en foreslået huslejestigning på 2,7 %. 
Det er konfirmeret af brandmyndighederne, at der ikke må stå nogen ting i opgangene – heller ikke 
i højhusene – af brandhensyn. Hugo sender brev til Bente, der sender med ud med referatet. 
Vi ombygger de blå legepladser, så de bliver mere anvendelige. 
 
Hugo lovede at sende papir vedr. QR koder til mobilen til budene i afdelingerne ud med referatet.  
 
Kirsten: Det har været en stille og rolig sommer i en stille og rolig afdeling. 
 
Libbe: Den muslimske børnehave i afdelingen er startet, og det tidligere varmemesterkontor er 
udlejet. Da der ikke kom så mange beboere til de almindelige beboermøder, flyttede 
afdelingsbestyrelsen ud i gården og holdt et møde der. Der kom mange beboere, og de havde 
forskellige ønsker til indretning af gården.  
 
Ole: Vi har afdelingsmøde på mandag. Der er 18 indkomne forslag. 
 
Jeppe: Vi har haft afdelingsmøde med 170 deltagende husstande. Det blev besluttet, at hele 
Rheumpark skal have parkeringsregulering. De unge er tilbage i området efter ferien, og der er 
stadig utilfredshed blandt de ældre over det.  
 
Bente: Mindede om, at afdelingerne var inviteret til en Nabohjælpskampagne i Brøndben – hun 
ville deltage, også for at blive inspireret til at køre anmeldekampagnen. Bad om sparring til dette. 
Fik at vide, at det ikke hastede. Uddelte reklame for IT vejledning hver anden torsdag i 
Mediehuset. 
 
 

Ad.9 HP4 – punktet – skal vi have dette punkt? 
Der var enighed om, at punktet var vigtigt og skulle bevares. Dog var det primært et 
orienteringspunkt. Eventuelle større politiske diskussioner skulle lægges i slutningen af mødet. 
 
Der var stadig ikke afklaring på BB afdelingernes antal til bedømmelsesudvalget for 
arkitektkonkurrencen vedrørende højhuse og forpladser. Dette er et tidsmæssigt og økonomisk 
problem og også et spørgsmål om at kunne træffe beslutninger i enighed. Medlemmerne mente 
dog, at det var besluttet, at BB ville stille med 4 repræsentanter, hvilket vil medføre, at de øvrige 
afdelinger må fordoble deres antal repræsentanter til udvalget, hvilket igen vil betyde flere 
professionelle i udvalget og en dyrere proces. Hvad der skal gøres ved den situation, aftalte man 
at tale om efter mødet.  
 
Det blev aftalt, at Hugo næste gang giver en status for HP4. 
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Ad.10 Evt. indlæg til Esplanaden 
Fordring af fugle = fodring af rotter og måger. 
Måske kunne man tale med kommunens rottefænger, eller Bitten kunne tage emnet under 
behandling. 
 
Omtale af BO-VEST’s projekt til at forhindre udsættelser af lejere af økonomiske årsager/v. Stine 
Hartmann. 
 
Interview med Perlens Drenge om, hvad de laver af aktiviteter ud over dem i Perlen. 
 
 

Ad.11 Punkter til næste møde 
Perlens Drenge 
Evaluering af 2013+mål for 2014 
Plan for anmeldekampagne 
 
 

Ad.12 Eventuelt 
Allan: Der er valgbrunch i Brønden d.2. november. 
 
Hugo: BO-VEST’s forsikringsselskab har dækket med 300.000 kr. i forhold til de regnskabsfejl, der 
var på ”Herfra og Videre”, og som kommune og afdelingerne dækkede. (og referenten kan tilføje, 
at det var Hugo der fik BO-VEST til at søge dækningen. bla)  
 
 

bla/11.9.2013 


