Referat af De

9 møde

Mandag den 14. august fra 17.00 – 19.00
I Café 13, Kisumparken 2
Tilstede:

Jens Erik Pedersen, BB605; Hugo Thuge, T13; Jannie Gøth, T 15; Jørgen S. Jeppesen
BAB; Claus Hansen, BB606; Birgith Hegner PAB8
Bo Mouritzen Det boligsociale sekretariat

Afbud:

Therese Gudmundsen, BB608, Brian Børgesen, Lunden

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra d. 8. maj 2017
Der var ikke referat fra mødet, da det mest var et oplægsmøde og der ikke blev truffet
beslutninger, det blev yderligere aftalt i mailkorrespondancen efter mødet. Men der var
stor tilfredshed med mødet og mødets form.
3. Børnenes rejsebureau koloni
Det blev besluttet at rykke orienteringen fra Børnenes rejsebureau frem til punkt tre af
hensyn til Christina og Charlotte fra Børnenes rejsebureau, der kom og fortalte om
hvordan det gik, med vægt på årets koloni.
Der var 26 børn og 17 voksne med på årets koloni. Regnskabet ligner det fra sidste år.
Det er positivt, at hjælpere er hentet lokalt.
Børnenes rejsebureau skal kontakte Danny omkring forsikring.
De9 vedtog, at der ikke fremover tages hensyn til allergikere. De må selv sikre deres
behov. Baggrunden var, at der er købt mad til allergikere, men at de alligevel spiste det
samme som alle andre og så bliver det for dyrt.
Yderligere blev det besluttet, at der maksimalt må bruges 10.000 kr. på honorarer til
hjælpere.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Beretning samt regnskab fra kolonien er vedhæftet

4. Meddelelser og siden sidst møde
Bo gennemgik projektplanen.

14. juni 2022

Lommepengejob. Der sendes stadig unge i lommepengejob. Projektet er udvidet til at
omfatte Brøndby Øster. Der arbejdes på forankring i Brøndby kommune
Kortlægning og kvalificering af lektietilbud. Det viser sig, at der reelt ikke er lektietilbud i
Brøndby Strand. Derfor arbejdes der på at etablere tilbud i samarbejde med Brøndby
Strand skolen og Brønden. Det er vigtigt, at tilbuddet rummer alle, og er differentieret i
forhold til behov.
Boligsocial beskæftigelsesvejledning er ved at blive startet op. Der vil blive sat
computere op i Perlen. Baggrunden for valget af Perlen er, at det er der hvor der er
flest der har behov. De første brugere er begyndt at komme.
Opsøgende børne- og ungeindsats. Der er jævnlige runder rundt i området. Der er sat
en seddel op, med en mail hvor beboere og ejendomsfunktionærer kan henvende sig.
Hvis der er et ønske om, at det boligsociale sekretariat skal se forbi, kan sekretariatet
kontaktes på mobil. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til Børn, unge og
aktivitetsmedarbejderne, så kan der ringes til Bo Mouritzen.
PAB8 har fået vendt deres døre til cykelrummene, det betyder, at der efter mange års
problemer ikke længere er unge der trænger ind i rummene og opholder sig der.
Brobygning til kommunale tilbud. Så mange aktiviteter som muligt sættes i værk i
samarbejde med Brøndby kommune. Det gælder for eksempel det kommende forløb
om Street art, ligesom det gælder det opsøgende gadeplansarbejde. Der har generelt
været et positivt samarbejde med Brøndby kommune.
Ejendomsfunktionær plus programmet er ved at blive sat i søen. Det første kursus
starter i efteråret 2017
Din afdeling – din tryghed samt aktiviteter til styrkelse af naboskabet. Medarbejderne er
på vej rundt i de forskellige afdelinger. Det er vigtigt for det boligsociale projekt at
indsatserne foregår i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne.
De første arrangementer er afholdt i gårdene.
Naboskabs app. Der arbejdes på en naboskabs app. Der er etableret en
arbejdsgruppe. Der afprøves i BB, T13 og BAB omkring nytår.
Tidlig indsats det boligsociale sekretariat arbejder på, at få defineret de indsatser der
skal sættes i værk.
Boligsocial legestue starter op når Projektet er flyttet fra Hallingparken til Ulsøparken.
Baba / fædreprojekt. Det er væsentligt i denne og alle andre sammenhænge at
præcisere, at ingen af projektets indsatser er rettet mod givne etniske grupper. Alle
indsatser er således rettet mod alle etniske grupper. Det gælder også Baba. Det
boligsociale projekt forsøger p.t., at få kontakt til nogle af de fædre der ellers ikke har
været knyttet til projektet.
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Yderligere;
Programmet tilbage til 70’erne hvor et afsnit er optaget i Brøndby strand parkerne
sendes i september 2017. Afsnittet fra Brøndby sendes 20 september
Sendetidspunktet er onsdage kl. 20, og det første program bliver sendt d. 6.
september.
Vi har fået kontakt til kandidatstudiet i By- bolig og bosætning. Hvis der er ønsker til
emner der kan forskes i, så send venligst til det boligsociale projekt.
5. Hvordan gik sommeren
Alle var af den opfattelse, at det havde været en rolig sommer.
6. Hoppeborg
Projektet har købt ungdomsskolen gamle hoppeborg. Den kan lånes til aktiviteter.
7. Kulturweekend
Kulturweekend skal laves bedre næste år, hvis der skal være en. Der skal være mere
kvalitet og færre loppeboder
Der er kommet henvendelser fra BSG og kirken, der gerne vil haven en næste år, for
BSG forudsætter det, at den flyttes, gerne til den 15. – 15. juni
Inden september mødet laves en drejebog der udsendes, så alle afdelinger kan tage
stilling til om de ønsker at deltage.
8. HP4 - punktet
Der afholdes orienterings og afdelingsmøder i;
T13 den 13 og 14 september
PAB8 den 7. og 14. september
og BAB den 29. august og 14. september
BAB mangler at få genhuset 78 lejemål og PAB8 mangler 86
T13 informationsmøde var gået skidt. Det var opfattelsen, at det skyldtes, at indholdet
på mødet var dårligt formuleret. Næste gang har T13 allieret sig med en professor fra
SBI til at fortælle hvad problemstillingen er. Han kommer også i BAB
9. Bordet rundt;
BB 605; der er valgt en fuld bestyrelse
Der er gårdfest den lørdag kl. 15.00
Der er lavet aftale om 10 nye P-pladser
T13; 1. september ansættes en aktivitetsmedarbejder i fast stilling. Hun hedder Ingrid.
Der er en forventning om, at der kan laves et samarbejde med den boligsociale
helhedsplan.
Der har været et mødes med kommunen om P-pladser. Det kunne være godt hvis der
kunne laves én aftale for alle afdelinger
BAB; Studieturen i maj til Berlin gik RIGTIGT godt.
Solhvervs festen havde ringeste tilslutning
Der ses på nye døre med nye låsesystemer
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Containergården hegnes ind med henblik på at undgå, at den bliver brugt af
erhvervsfolk der smider deres affald der.
Det er ikke muligt at låne pølsevognen mere. Undervognen er for dårlig
Bekymring omkring HP4 beboerne skal være ude pr. 2. kvartal 2018, pr. 3. kvartal skal
højhusene strippes, pr. 4. kvartal skal nedrivningen begynde i henhold til projektplanen.
Der er et ønske om at få de økonomiske konsekvenser af, at afdelingen bliver 27 %
mindre op i bestyrelsen, med henblik på, at der rettes henvendelse til LBF.
BB 606 Der er kommet ekstra P-pladser
T15; holder 50 års jubilæum. Alle er inviteret
10. Punkter til næste møde
Bedes mailet til Bo; Vi skal drøfte Kulturweekend og Din 2660 kalender
11. Eventuelt

Mvh
Bo Mouritzen
Sekretariatsleder
NetværksKontoret
Kisumparken 2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 22 75
Mobil 60 35 46 62
Mail: bbm@bo-vest.dk
www.brøndbystrand.dk
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