Referat af mødet i De

9 den politiske følgegruppe

Mandag den 9. september fra 17.00 – 19.00
I Café 13 i Rheumhus, Albjergparken 4

Dagsorden
1. Brøndby Strand ungefællesskab fortalte om det de laver, og hvordan det første år har
fungeret.
Der blev taget rigtigt godt imod fremlæggelsen.
Der var en række spørgsmål, som der ønskes en nærmere beskrivelse af:
Hvordan forestiller de unge sig at være organiseret?
Og hvordan laves der et tæt samarbejde med De9?
Hvordan skal ungefællesskabet fungere i samarbejde med det Turning tables program
der starter i det kommende år?
Hvordan er økonomien omkring ungefællesskabet?
Hvordan vil ungefællesskabet arbejde med rekruttering, så det bliver en større og
bredere gruppe der er aktive.
-

Spørgsmålene sendes tilbage til ungefællesskabet, der bliver inviteret til et De9
møde når de har nogle svar på de rejste problematikker

2. Kulturweekend fortalte hvordan det var gået i 2019. Alt i alt var der meget stor
tilfredshed med forløbet.
Der er et stort ønske om at søge økonomisk støtte hos De9 boligafdelinger til at afvikle
kulturweekend 2020. Der vil blive sendt en ansøgning til hver afdeling.
Afdelingerne bedes se på om det er muligt at behandle ansøgningerne inden den 31.
december 2019.
Mødet opfordrer alle afdelinger til at gå positivt ind i overvejelserne omkring støtte til
kulturweekenden.
Det er meget vigtigt, at det er Brøndby Strands kulturweekend.

3. Status og perspektivering
Status blev gennemgået.
Det må være muligt at komme til at lave velkomstarrangementer på trods af GDPR. Bo
tager det op med bestyrelsen, der må administrativt kunne gøres noget.
Når Tryghedsrapporten er færdig, vil vi se på om det har haft en effekt, at der har været
en forholdsvis stor indsats i afdeling 605. Det gør måske, at der kan drages erfaringer
fra indsatsen.
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Børnenes rejsebureau forankres i et samarbejde med Red Barnets lokalafdeling. Det
giver mulighed for en bredere rekruttering og sikrer en større levedygtighed når det
boligsociale projekt ophører.
Det er positivt, at beskæftigelsesindsatsen er kommet godt i gang
Tidsplanen for Turning Tables blev gennemgået. Der er en forventning om, at det sker i
samarbejde med ungefællesskabet.
Der er en stor interesse i det opsøgende arbejde. Både at fastholde den nuværende
rolige situation, men også i at arbejde med de grupper, der er ”dukket op” for eksempel
psykisk syge, nabostridigheder, misbrugere osv.
At indsatsen tættere til boligerne betyder at der er kontakt til nye beboergrupper.
Vi skal drøfte, hvad der kan gøres i forhold til brugen af lattergaspatroner. Skal BiB
henvende sig til ministeren?
Det er problematisk, at det boligsociale sekretariat er skrevet ind i VVM rapporten, som
dem der skal stå for den sociale indsats, tryghedsindsatsen og sikringen af den sociale
sammenhængskraft. Især når den fysiske helhedsplan først rigtigt går i gang ultimo
2020 / primo 2021 og den boligsociale helhedsplan udløber medio 2021.
Det blev besluttet, at de 9 boligafdelinger skriver til de 5 boligorganisationer samt
Brøndby kommune og opfordrer til, at der laves en ny helhedsplan fra 2021-2025.
Det er vigtigt, at det er en ny helhedsplan og ikke blot en forlængelse af den
nuværende, i det der er et ønske om, at inddrage de erfaringer der er opstået i løbet af
den eksisterende helhedsplan.
Bo skriver et udkast til en fælles skrivelse, der sendes rundt til kommentering, inden
den sendes til boligorganisationer og kommune
4. Andet
Der er stadig et stort behov for at drøfte formen for De9 i fremtiden. Hvad vil vi med
De9 og hvilke opgaver tænker vi De9 skal have? Skal det handle om byudvikling? Den
boligsociale indsats eller?
Det boligsociale Projekt sørger for, at der indkaldes til et møde for alle
afdelingsbestyrelser inden nytår
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