Referat af møde i De 9
Mandag den 11. juni fra 17.00 – 19.00
I Café 13, Kisumparken 2

Deltagere: Bo Mouritzen, Stine Hartmann, Stine Lund Hansen, Ramadan
(BB608), Hidajetta (BB608), Chrisser (BB607), Jannie (T15), Allan Nielsen
(T15), Claus (BB 606), Jens-Erik (BB 605), John (BAB), Brian (Lunden),
Birgith (PAB8)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Deltagerne præsenterede sig derefter, da der var en del nye ansigter.

2. Godkendelse af referat fra d. 12. marts 2018
Referatet blev godkendt
3. Meddelelser og ’siden-sidst’
Der var kommet ny bestyrelse i afdeling 608, Ramadan var valgt som formand plus tre
bestyrelsesmedlemmer, Muharen Skrielji, Karina Frederiksen, Hidajetta Babovic.
Der er problemer med, at elevatoren i Ulsøparken 1 til tider bliver brugt som toilet.
Lunden er plaget af biltyverier. Projektet tilbyder sin hjælp.
Afdeling 607 er plaget af knallertkørsel. Flere deltagere istemte, at det var et stort
problem. Bo sagde, at man skulle kontakte Maher, som vil følge op.
Plantekasseprojekt var en succes, der er ønske om at få projektet i andre afdelinger.
4. Børnenes Rejsebureau - fremtidig organisering
BRB ønsker at være en selvstændig forening og ville gerne kunne søge støtte hos De
9.
Ønsket var at gøre foreningen bæredygtig til at være selvkørende, når der ikke
længere var et boligsocialt projekt i området.
Der var blevet lavet forslag til vedtægtsændringer. Der var ønske om at se de gamle
vedtægter til sammenligning.
Regnskabet for 2017 viste, at turen til Legoland og sommerkolonien var en
kæmpesucces.
Kolonien for 2018 var allerede booket op med 52 folk og man var allerede begyndt at
booke til næste år.
Der ville være 3 frivillige og to køkkenhjælpere fra BS, det ville give mere tid til at være
sammen med børnene.
Derudover skulle muligheden for at booke et større sted næste år undersøges.

Der er en stigning på madbudgettet. Forklaringen er, at der er større børn med, som jo
spiste mere.
5. Ændringer i den boligsociale helhedsplan
Bo fortalte, at LBF havde været på besøg og projektet havde fået bekræftelse på at
udskrive nogle aktiviteter og indsatser i den BSH.
Bo gennemgik de nye forslag under de aktiviteter, som skulle beholdes.
KPI bliver skrevet ud som selvstændig indsats, men aktiviteterne, bliver skrevet ind i de
tre andre indsatser, som der fortsat beholdes. Det handler om, at satse mere på
kvalitet fremfor kvantitet.
Der ville komme fokus på utryghedsskabende adfærd, som vil blive mere konkret og
lokal. Derudover ville ’Renoveringsrekrutter’ blive sat i bero, da der ikke var udsigt til
renovering i den nærmeste fremtid.
Det skal undersøges, hvorvidt der reelt er sat tid af til Ejendomsfunktionær+, da det
umiddelbart kolliderede med effektivisering og Rambølls undersøgelser.
Det blev understreget, at den BSH fungerede som embedsmænd uden
beslutningskompetence, men dog med mulighed for at lægge ting op som forslag. Det
var blevet bemærket, at BS ikke var så sammenhængende som først troet. Hver sin
ende orienterer sig i hver sin retning.
Forebyggelse og forældreansvar fyldte mere end troet. Hvert tredje barn bruger ikke
daginstitution og sprogproblemerne er store.
Der stilles spørgsmålstegn ved om systemet udnyttes, da man får tilbudt gratis plads,
hvis ens barn ikke kan dansk som 3-årig.
6. Open Air Gallery – pilotprojekt
Pilotprojekt med de unge fra Brøndby Strand skolen.
Der blev spurgt til resten af skolerne, men da der rekrutteres fra klubber i området, så
kan børnene reelt set komme fra de fleste skoler.
Det aftales med afdelingsbestyrelser, hvor det skal være henne i deres afdeling.
Det blev foreslået at tale med Vallensbæk kommune om deres projekt på stationen.
Det blev understreget, at BSH tænker brobygning ind i alt, hvad der sættes i gang.
7. Kulturweekend
Omdeling af program. Der var mangel på frivillige, selvom det var sagt adskillige
gange. Der ville blive lavet en forening efter denne KW, som vil drive det videre.
Det blev pointeret, at det var besluttet, at De) ikke ville stå for Kulturweekenden mere
samt at BSH ikke mere må deltage og drive KW.
8. HP4 - punktet
Ingen kommentarer
9. Punkter til næste møde

Det blev foreslået, at man kunne spørge Middelalderlandsbyen om man kunne, om
man kan udvide med huse i forskellige nationaliteter. Det kunne eventuelt tænkes ind
som SØV.
Problemer med unge hos Jannie i T15. Dyringparken er hårdt ramt af hærværk, bruger
beboere som en slags privat vagtværn.
10. Eventuelt
Intet
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