
14. juni 2022 

Indkaldelse til De 9 møde 
Mandag den 11. december fra 17.00 – 19.00 

I Café 13, Kisumparken 2 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra d. 13. november 2017 
Der er et ønske om, at beredskabet kommer på igen 
Der var følgende kommentar til ønsket om kursus i konfliktløsning. Det skal være uden 
de ansatte. Sættes på dagsordenen til næste møde 
 

3. Meddelelser og siden sidste møde 
Slås fremover sammen med punktet ”Bordet rundt”.  
Der er juletræsfest den 10. december 

 
4. Bordet rundt 

 
605 2. 12 var der juletræsfest i Perlen. Det gik rigtigt godt.  
Der var også mange til klippe klistrer dag. 
Der mangler stadig P-pladser 
Ulsøparken, vejen er totalt uforsvarlig. Det er en sag for politiet. Det anbefales at 
henvende sig til politiet og kommunen med problematikken.  
Der er et ønske om en samlet drøftelse af P-plads problematikken. 
 
606 Ikke meget at tilføje 
 
607 God klippe klistrer dag samt enige i, at parkering er et problem i alle afdelinger 
 
T13 Det bør drøftes om der kan åbnes for parkering hele vejen igennem stranden. 
Der var en rigtigt god juletræsfest der lykkedes på trods af kort varsel og kort 
forberedelse 
Julebazaren var en god gang hyggeligt kaos, som det skal være. 
Går i gang med prøveopgangen den 1.2.2018. Arbejder med tilgænglighedsboliger. 
Afdelingen mister 300 men kan genetablere 168 med elevatorer  
 
T15 Deltog i juletræsarrangementet 
Arbejder på en mulighed for at udvide i T15. Der er kommet en henvendelse 
fraorganisationsbestyrelsen om muligheden for at udvide med en til to blokke. Det hele 
er p.t. på tegnebrættet. 

 
5. De9 2018 blandt andet antal møder, tidspunkt for møderne, temamøder 2018 

Flertallet af afdelingerne ønsker, at der er 4 møder om året fremover. De to møder er 
med borgmesteren / politikerne 
 



14. juni 2022 

Møderne fortsætter mellem kl. 17.00 – 19.00  
 
Møderne laves som temamøder 
 
Det er en prioritering, at beboerpladserne i alle arbejdsgrupper besættes. Bo 
genudsender det skrevne om arbejdsgrupper. 
 
Der er et ønske om, at få udsendt dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne 
 

6. Strategiseminar 2018 
Bliver gennemført en lørdag i foråret 2018. Det er afgørende for ejerskabet, at dagen 
prioriteres af de forskellige afdelinger. Vi vil gerne drøfte hvor projektet skal arbejde sig 
hen. 
Ligesom det er vigtigt at diskutere hvordan der holdes liv i de indsatser der er sat i 
gang, når projektet ikke er her mere 

 
7. Kulturweekend 15. – 17. juni 2018 

Stormøde den 17. januar 2018 
 

8. Boligsocial App 
Der er tilslutning til den boligsociale app. Den vil blive sat i gang i løbet af foråret 2018. 
Nu er det de professionelle app folks tur til at arbejde 
 

9. Open air Gallery 
Der er enighed om, at det er en god ide med et open air galleri. En mulighed for at få 
hjælp til finansieringen er, at henvende sig til entreprenørerne og høre om de vil 
bidrage 

 
10. HP4 - punktet  

Der er givet tilladelse til, at gå i gang med de 7 huse der ikke skal rives ned. Men der er 
ikke sket noget endnu 
 

11. Punkter til næste møde 
Beredskab 
Kursus i konfliktløsning 

 
12. Eventuelt 

Din 2660 kalender kan den sendes ud sammen med andet matariale 
 
 
Mvh 
Bo Mouritzen 

 
Sekretariatsleder 
NetværksKontoret 
Kisumparken 2 
2660 Brøndby Strand 
 

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

mailto:bbm@bo-vest.dk
http://www.brøndbystrand.dk/

