
Referat af De 9 møde 
Mandag den 3. juni fra 17.00 – 19.00 

I Café 13, Rheumhus 
Albjergparken 4 

 
 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Brøndby Strand kultur weekend har bedt om 15 min. Til at opdatere på hvor de er 
nået til 

 
Først var der en tak til T13, BAB og Lunden for økonomisk opbakning. Det er 
forudsætningen for, at Kulturweekenden overhovedet kan blive til noget. Der er også 
kommet 50.000 kr. fra Nordea-fonden.  
 
Der er sparet meget på telte. Der bruges kun 8.000 kr. på telte i år, mens der bruges 
140.000 på musik og underholdning.  
Der bliver en scene i år. Området bliver delt op i zoner (Musik, mad, børn mv.) 
 
I 2020 er det ønsket at fejre 25 året for Kulturweekenden. Derfor arbejdes der på at 
finde flere midler, så det er muligt at lave et ekstra stort show i anledning af jubilæet 
 
Kulturweekenden vil meget gerne komme forbi de enkelte afdelinger og 
afdelingsbestyrelser, hvis der er nogle der ønsker at høre mere. 
 

 
3. Meddelelser og siden sidst møde 

 
606 fortalte at der etableres et fælles antennelav i BB. 
605 Ser på overvågning i elevator. Arbejder med affaldssortering. Den skal være klar i 
2020. Kunne godt tænke sig noget mere konkret rådgivning. Oplever kommunen som 
meget tung at arbejde med. 
PAB8 fortalte at der arbejdes på at sammensætte en ny afdelingsbestyrelse til 
september.   
Ellers ikke så megen nyt 

 
4. Orientering fra det boligsociale projekt 

Brøndby Strand sender de unge fra ungefællesskabet til Bornholm, hvor de blandt 
andet skal optræde sammen med Turning Tables – Ungefællesskabet kommer til 
mødet i september 
 
Brøndby Strand har haft tre uger med Turning Tables og har jo fået 5 år. BB er 
tovholdere på det videre forløb 



 
Brøndby Strand gentager Boot campen – altså en uges lektielæsning i sommerferien 
Vi forsøger at forankre børnenes rejsebureau i et samarbejde Red barnet  
 
Vi har legestue og er i gang med forældrehøjskole 
 
Der laves opgangskaffe og gårdarrangementer. Men det er en forudsætning at der er 
medlemmer fra afdelingsbestyrelsen eller beboere fra afdelingen med 
 
Vi har problemer omkring naboskabsambassadører. GDPR betyder, at folk selv skal 
melde til om de vil have besøg. Det gør de ikke. Vi skal se om vi kan finde andre veje 
 
Vi fortsætter det opsøgende arbejde. Vi har meget få grupper tilbage.  
 
Det er helt afgørende for Brøndby Strand, at alle er med til at fortælle historien om, at 
det går rigtigt, rigtigt godt her! 
 
Vi vil især bede afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktioner om at være ambassadører 
for den gode historie. Helt grundlæggende er der ro i området 
 
Der er så meget ro, at politiet har sat projektet Brøndbierne i ro 
 
Der har været afviklet et kursus for ejendomsfunktionærer omkring konfliktløsning. 
 
Vores indtryk var, at de der kom, var meget glade for det. Næste gang vil handle om 
psykisk syge og misbrugere 
 
Vi arbejder videre på at lave en partnerskabsaftale med de boligorganisationer der 
ønsker det, så vi kan få forankret Lommepengeindsatsen i Brøndby kommune 
 
Beskæftigelsesindsatsen er startet op igen. Maria er tilbage. Fokus er på opsøgende 
indsats og på at få kontakt til de borgere der er meget langt fra arbejdsmarkedet. 
 
Vi forsøger at finde penge til at fortsætte sprogskolen 
 
Der har været afholdt møde i bestyrelsen. 
 
Projektet er forlænget fra den 28.2.2021 – 31.5.2021. Men det sker for egne midler. 
Samtidigt har vi fundet midler så der er taget højde for den nye ferielov. 
 
Der sendes en ansøgning til HP4 på medarbejdere ”mens vi venter”. Vortes bekymring 
er, hvad der sker de steder der bliver tomme (Rheumhus, højhuse mv.) samt til at 
arbejde med at skabe aktiviteter mens vi venter på hvad der skal ske.   
 

5. Midtvejsseminar til september 
 
Som det ser ud lige nu – inden valget og før et boligforlig. Så arbejder vi ud fra det her 
er sidste runde med et boligsocialt projekt i Brøndby Strand  



 
- Torsdag den 26. september vil vi gerne afholde en midtvejskonference, hvor vi 

præsenterer hvad der er sket i det boligsociale projekt frem til nu 
 

- Vi regner med at lave en række boder og fortællinger der viser hvad der er sket. 
- Vi laver arrangementet så det kan besøges af kommunalt ansatte og beboere / 

afdelingsbestyrelser. 
- Der bliver præsenteret en forankringsplan for hver eneste aktivitet på konferencen. 

Så det er muligt at se hvad der sker hvis vi stopper i 2021. Det vil sige hvad kan 
forankres inden 2021, hvad kan forankres til 2021 og hvad skal der arbejdes videre 
i en eller anden form 

- I forlængelse af konferencen vil vi også gerne drøfte ”hvad nu med det boligsociale 
arbejde i Brøndby Strand – hvis der er et politisk ønske fra De9 om at der fortsat 
skal være en boligsocial indsats i Brøndby Strand, så er det her vi skal lave et 
afsæt. 

 
6. Hvad skal og vil vi med De9 – drøftelse af samarbejdet og fremtidsvisioner 

Vi har egentligt en partnerskabsaftale men den er for længst udløbet. 
 
Uden kulturweekend, børnenes rejsebureau mv. så er det måske på tide at evaluere 
De9 og ikke mindst genopfinde samarbejdet 
 
Et andet spørgsmål er, hvem skal tage over når det boligsociale projekt ikke er her 
mere? 
 
Hvad bruger vi De9 til? Er det til erfaringsudveksling? til at skabe konkrete aktiviteter / 
praktisk koordinering? Orientering? Skal vi lave et årshjul?  
 
Hvad vil vi gerne med De9? 
 
Skal De9 diskutere visioner  
 
Passer mødekadencen? 
 
Hvordan sikrer vi at alle kommer så ofte som overhovedet muligt? (efter vi er gået fra 
11 til 4 møder er det blevet markant bedre, ligesom folk er bedre til at melde afbud) 
 
Det blev aftalt, at der laves et separat møde for alle medlemmer af 
afdelingsbestyrelserne, hvor De9 samarbejdet drøftes. Gerne med en invitation til 
Maglelunden. 
 
Mødet lægges efter midtvejskonferencen i september 

 
7. HP4 - punktet  

Der afventes en VVM rapport. Generelt er det store problem, at beboerne oplever en 
træthed over, at HP4 projektet har været i gang så længe, men at der ikke rigtigt er 
sket noget. 
 



8. Punkter til næste møde 
 
9. Eventuelt 

 
Det kunne være interessant at diskutere hvordan man kan nytænke 
afdelingsbestyrelserne. Herunder arbejde mere med ad hoc grupper. 
 

Mvh 

Bo Mouritzen 

 
Sekretariatsleder 
Brøndby Strand projektet 
Kisumparken 2 
2660 Brøndby Strand 
 

Mobil 60 35 46 62 
Mail: bbm@bo-vest.dk 
www.brøndbystrand.dk  
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