
14. juni 2022 

Referat af møde i De 9  

Mandag den 9. december fra 17.00 – 19.00 

I Café Perlen, Hallingparken 5 

 

 
 

Dagsorden 
 

1. Kulturweekendens arbejdsgruppe var forbi for at fortælle hvor langt de er kommet i 
forhold til Kulturweekend 2020. 
Der var en ansøgning om dækning af underskuddet fra 2019 og nye ansøgninger til 
2020. 
De enkelte afdelinger meldte tilbage på deres beslutninger. 
Det blev meddelt, at hver afdeling alene hæfter for det der er søgt (75 kr. pr. bolig) 
 
Lunden; støtter ikke Kulturweekend 2020, men vil gerne dække underskuddet for 2019 
BaB; støtter Kulturweekend 2020 og dækker underskuddet for 2019 
PAB08 støtter Kulturweekend 2020 og dækker underskuddet for 2019 
T13 støtter Kulturweekend 2020 og vil beslutte i afdelingsbestyrelsen om de dækker 
underskuddet for 2019 
T15 støtter Kulturweekend 2020 og vil beslutte i afdelingsbestyrelsen om de dækker 
underskuddet for 2019 
BB 605 ønsker ikke at støtte Kulturweekend 2020 eller dække underskuddet for 2019, 
men vil invitere Kulturweekenden til afdelingsbestyrelsens møde i 7. januar 2020 i 
Ulsøparken 1 
BB606 støtter ikke Kulturweekend 2020, men vil gerne dække underskuddet for 2019 
BB 607 støtter ikke Kulturweekend 2020, men vil gerne dække underskuddet for 2019 
BB 608 støtter ikke Kulturweekend 2020, men vil gerne dække underskuddet for 2019 
 
Det blev understreget, at der ikke fremover vil være mulighed for at søge 
underskudsdækning i De9 boligafdelinger. 
 
Kulturweekenden fortalte, at de meget gerne vil komme ud i de enkelte afdelinger og 
drøfte det fremtidige samarbejde omkring Kulturweekenden. 
 
Ungefællesskabet sætter dagsordenen 
 
De9 var grundlæggende meget positive overfor initiativet. Brøndby Strand er et område 
med mange unge beboere, det vil være godt at se en mere organiseret deltagelse i 
udviklingen af området fra unge. 
De9 ser gerne at en repræsentant fra Ungefællesskabet deltager på minimum et af 
De9s møder om året og bidrager med et ungeperspektiv, ligesom det kendes fra 
Børnenes rejsebureau. 
Der blev foreslået, at dagsordenen kan indeholde et fast ungepunkt.  
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Brøndby Strand Ungefællesskab blev inviteret til at observere 
afdelingsbestyrelsesmøder, så der kan opsamles erfaringer og skabes et kendskab til 
bestyrelsesarbejdet (konkret tilbød Lunden samt afdelingerne BB605 og 607 at lægge 
møde til).  Invitationer sendes via Bo til Ungefællesskabet.  
 

De9 mødet foreslog Ungefællesskabet at gå vedtægterne igennem 
 

- Eftersyn af vedtægter ift. eksklusion samt beslutningsproces på generalforsamling. 
- Mindre kontingent for at undgå gratister. 
- Tydeligere hvem ungefællesskabet er for 
- Hvem og hvor mange skal skrive under i forhold til økonomi 
- Undersøg kommunale støttemuligheder. 
- Husk din 2660 kalender og Brøndby Strand App, Lorry og Folkebladet til diverse 

aktiviteter. 
- Go’ morgen Danmark kan også være en mulighed.  

De9s vedtægtsforslag vil indgå i arbejdet op til den stiftende generalforsamling i marts. 
 
Ungefællesskabet blev bedt om at medsende links til dækning og film. 
 
Film om Ordets Magt: 
https://www.youtube.com/watch?v=oax8G05WUNQ&list=PLynlT4PYjVK2blcNLsiiq6obHxV
Za_PnU  
 
Dækning: 
Møde med FNs ungeudsending https://www.information.dk/indland/2018/12/fn-udsending-
unge-ghettoen-politikerne-lytte-maa-
tvinge?utm_source=emailet%20artikel&utm_medium=email&utm_campaign=send%20til%
20ven  
Møde med FNs ungeudsending https://www.brondbystrand.dk/fns-saerlige-udsending-for-
unge-moedtes-med-unge-fra-broendby-strand/   
Møde med FNs ungeudsending https://pov.international/fn-ungeudsending-hvad-unge-
taenker/  
Møde med FNs ungeudsending https://folkebladet.dk/2018/12/broendby-strand-unge-
moedte-verdensleder/  
 
Ordets Magt https://www.brondbystrand.dk/ordets-magt-i-broenden/ 
Ordets Magt https://www.tv2lorry.dk/brondby/unge-bliver-undervist-i-kunne-sige-fra  
Ordets Magt https://respons.community/kultur/unge-fra-br%C3%B8ndby-strand-
organiserer-sig-vi-er-meget-mere-end-hvad-medierne-siger/  
Ordets Magt https://oplevbrondby.dk/nyheder/kort-nyt/ordets-magt-en-hyldest-af-unge-
talenter-der-toer-ta-ordet  
 
Første ungemøde i 2020 15. januar. Derefter kan der komme henvendelser til 
afdelingerne. 

Økonomisk ansøgning 
 
Lunden; støtter ungefællesskabet med det ansøgte beløb 
BaB; støtter ungefællesskabet med det ansøgte beløb  

https://www.youtube.com/watch?v=oax8G05WUNQ&list=PLynlT4PYjVK2blcNLsiiq6obHxVZa_PnU
https://www.youtube.com/watch?v=oax8G05WUNQ&list=PLynlT4PYjVK2blcNLsiiq6obHxVZa_PnU
https://www.information.dk/indland/2018/12/fn-udsending-unge-ghettoen-politikerne-lytte-maa-tvinge?utm_source=emailet%20artikel&utm_medium=email&utm_campaign=send%20til%20ven
https://www.information.dk/indland/2018/12/fn-udsending-unge-ghettoen-politikerne-lytte-maa-tvinge?utm_source=emailet%20artikel&utm_medium=email&utm_campaign=send%20til%20ven
https://www.information.dk/indland/2018/12/fn-udsending-unge-ghettoen-politikerne-lytte-maa-tvinge?utm_source=emailet%20artikel&utm_medium=email&utm_campaign=send%20til%20ven
https://www.information.dk/indland/2018/12/fn-udsending-unge-ghettoen-politikerne-lytte-maa-tvinge?utm_source=emailet%20artikel&utm_medium=email&utm_campaign=send%20til%20ven
https://www.brondbystrand.dk/fns-saerlige-udsending-for-unge-moedtes-med-unge-fra-broendby-strand/
https://www.brondbystrand.dk/fns-saerlige-udsending-for-unge-moedtes-med-unge-fra-broendby-strand/
https://pov.international/fn-ungeudsending-hvad-unge-taenker/
https://pov.international/fn-ungeudsending-hvad-unge-taenker/
https://folkebladet.dk/2018/12/broendby-strand-unge-moedte-verdensleder/
https://folkebladet.dk/2018/12/broendby-strand-unge-moedte-verdensleder/
https://www.brondbystrand.dk/ordets-magt-i-broenden/
https://www.tv2lorry.dk/brondby/unge-bliver-undervist-i-kunne-sige-fra
https://respons.community/kultur/unge-fra-br%C3%B8ndby-strand-organiserer-sig-vi-er-meget-mere-end-hvad-medierne-siger/
https://respons.community/kultur/unge-fra-br%C3%B8ndby-strand-organiserer-sig-vi-er-meget-mere-end-hvad-medierne-siger/
https://oplevbrondby.dk/nyheder/kort-nyt/ordets-magt-en-hyldest-af-unge-talenter-der-toer-ta-ordet
https://oplevbrondby.dk/nyheder/kort-nyt/ordets-magt-en-hyldest-af-unge-talenter-der-toer-ta-ordet
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PAB08 støtter ungefællesskabet med det ansøgte beløb  
T13 Vil vende det i afdelingsbestyrelsen. Har siden besluttet at støtte ungefælleskabet 
med et ansøgte beløb 
T15 vil vende det i afdelingsbestyrelsen. Har siden besluttet at støtte ungefælleskabet 
med et ansøgte beløb 
BB 605 støtter ungefællesskabet med det ansøgte beløb 
BB606 støtter ungefællesskabet med det ansøgte beløb  
BB 607 støtter ungefællesskabet med det ansøgte beløb 
BB 608 støtter ungefællesskabet med det ansøgte beløb 
 

2. Tryghedsrapport og kriminalitetsstatistik 
 
Bo gennemgik kriminalitetsstatistikken 
Brøndby Strand er overrepræsenteret i statistikken i forhold til Drab, brand mv. det 
handler især om bilbrande og er koncentreret omkring Ulsøparken og Dyringparken 
(helt konkret Brøndby Strand skolens P-plads) 
 
På områderne sædelighed, røveri og skydevåben særligt skærpende ikke offentligt 
sted ligger De9 på det niveau, der afspejler andelen af beboere i området. I nogle 
tilfælde er det dog meget små tal. Skydevåben handler således om en sag. 

 
På områderne øvrige straffelov bl.a. brugstyveri, øvrige særlove, vold, Lov om 
euforiserende stoffer (salg), ligger Brøndby Strand mellem 5 og 20 procentpoint lavere 
end det statistisk forventelige. 
 
På områderne narko og smugling, tyveri, indbrud, økonomisk kriminalitet, lov om 
euforiserende stoffer, våbenloven i øvrigt, våbenloven, skydevåben, lov om forbud mod 
visse dopingstoffer og skydevåben særligt skærpende ligger De9 området langt under 
Brøndby kommune som helhed. Ofte helt uden sager. 
 
Bo blev bedt om at opstille tallene på en måde, så de kan være på et A3-ark, samt 
gøre det lettere at formidle, at Brøndby Strand området som helhed har et meget lavt 
kriminalitetsniveau. 
 
Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelserne er med til at fortælle, at Brøndby Strand er et 
godt og trygt sted at bo, især når vi ser på statistikken over kriminalitet. 
 
Tryghedsrapporten viser, at på trods af de faktuelle tal om kriminalitet, er det området 
hvor trygheden har bevæget sig mest i negativ retning. Der er behov for en indsats, der 
mere objektivt fortæller om kriminalitetsmønstret i De9 området. 
 
Også utryghed som generelt fænomen er voksende i området. Det skal der laves et 
fokus på.  
Generelt er De9 områderne dog blevet mere trygge og der er en større tilfredshed med 
at bo i området. Der er dog meget stor forskel på de enkelte afdelinger.     
 
Bo sammenskriver ghetto-tallene med kriminalitetsstatistikken og de fund der er i 
tryghedsrapporten med henblik på, at se om indsatsen kan blive mere målrettet.   
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3. Status og perspektivering 
Herunder procesplan for en eventuel ny helhedsplan (se vedhæftede), status på 
eventuelle nye medarbejdere  
 
Procesplanen er sendt ud. Det boligsociale sekretariat indkalder til møde for afdelings- 
og organisationsbestyrelser med henblik på at tegne grundlaget for en eventuel ny 
helhedsplan. I forbindelse med arrangementet drøftes også indholdet og formen på 
De9 møderne. 
 
Der er ikke kommet svar fra Landsbyggefonden på nye medarbejdere. Det forventes 
snarest.  
 

4. Valg af talsperson for De9.  
Brian Børgesen fra Lunden fungerer som talsmand for De9 
Torben Dybvald fra BB 605 er afløser 
 

 
 

 
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  

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

