Referat af møde i De

9 / den politiske følgegruppe

Mandag den 10. september fra 17.00 – 19.00
I Café 13, Kisumparken 2

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. Der blev byttet rundt på punkt 2 og 3. da punkt 3. var
status, mens punkt 2. mere handlede om fremtiden.
2. Ændret boligsocial helhedsplan – vi har tidligere talt om, at vi gerne vil ændre den
boligsociale helhedsplan, så den bliver mere målrettet og der er noget færre
indsatsområder og aktiviteter. I stedet satser vi på en større kvalitet i de aktiviteter der
iværksættes. Ændringen hænger også sammen med, at Brøndby Strand ikke længere
er hverken ghetto eller socialt udsat. Så vi ved reelt ikke hvordan den fortsatte
boligsociale indsats kommer til at blive
Der vedhæftes forslag til ny delaftale for Tryghed og trivsel samt forebyggelse og
forældreansvar. Delaftalen for Kriminalpræventiv indsats foreslås ophørt efter den
31.12.2018
Der var opbakning til ændringerne af den boligsociale helhedsplan med fokus på
mere kvalitet i de enkelte indsatser i stedet for at der bare laves mange lidt
uafhængige indsatser.
Der blev drøftet at den kriminelpræventive indsats reelt i høj grad handler om
ting der hører ind under husordenssager, og dermed i praksis er problematikker
der skal løses af boligorganisationerne.’
Det har vist sig, at hvis der handles skal der ofte meget lidt til. Men hvis der ikke
handles, skabes der unødvendigt store problematikker.
Der er ikke et ønske om, at der indkaldes til et ekstraordinært De9 møde
Slides fra mødet medsendes.
3. Sommerens aktiviteter
- Projekt med Mellemfolkeligt samvirke
- Sommercamp 2018
- Street art / Turning tables
Der var stor glæde over de forskellige aktiviteter der er gennemført i løbet af
sommeren. Især Street art projektet har tiltrukket sig stor opmærksomhed.
Blandt de positive elementer er, at der i forbindelse med forløbet var rigtigt
mange forældre der var aktive.
4. Strategiseminar den 22. september i Brønden
Strategiseminaret er flyttet til Cafe 13 og skåret lidt til. Fremover vil der blive
lavet et seminar om året. Det handler igen om kvalitet frem for kvantitet.
5. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet eventuelt.
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