Referat af De

9 møde

Mandag den 11. september fra 17.00 – 19.00
I Café 13, Kisumparken 2
Tilstede:

Jens Erik Pedersen, BB605; Hugo Thuge, T13; Jannie Gøth, T 15 (samt Per Ovesen);
Jørgen S. Jeppesen BAB, Chrisser Nielsen BB607
Bo Mouritzen Det boligsociale sekretariat

Afbud:

Brian Børgesen, Lunden, Leif Andersen PAB8, Claus Hansen, BB606

Fraværende: BB608

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra d. 14. august 2017
3. Meddelelser og siden sidste møde
Juletræsfest. Gerne lørdag den 2. december, vi skal høre Brønden om adgang til
køkken mv.
Samarbejde med Ålborg universitet, Der kommer en gruppe på 5 der kommer og laver
feltstudie, det kan for eksempel handle om hjemmet
Der var enighed om, at oplægget på næste De9 møde skal handle om tryghed, de to
personer der har lavet speciale inviteres.
4. Bordet rundt
BB605; Har afholdt gårdfest, oplevede ikke at folk dukker op. Der var to adskilte borde,
et for dem med anden etnisk baggrund og et for dem med dansk etnisk baggrund. Det
boligsociale projekt deltog i arrangementet
Var til møde med Rambøll om besparelser. BB skal spare for 8 mio. kr. på fællesdrift.
Der skal samtænkes meget mere, også i forhold til brug af maskiner. Oplevelsen var at
det var et godt møde, der primært handlede om økonomi.
Et af de steder der burde kunne spares var istandsættelse efter flytning. Især BB608
har en del ekstra udgifter
Drøftede også vigtigheden af kommunikation. Det er rigtigt vigtigt at diskutere hvordan
man kommunikere det rigtige budskab ud. For eksempel omkring skraldesortering.
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Der skal opsættes molokker. Skal undersøge hvordan man fr folk til at bruge
molokkerne. Hugo opfordrede til, at man tog kontakt til T13 og hørte om afdelingens
erfaringer med Molokker.
BB606; havde meldt afbud
BB607; havde ikke noget
BB608; Der er usikkerhed om, der er en afdelingsbestyrelse i BB608. Bo skriver og
spørger BB
T13; Der er for meget salg af hash og kokain. Det er en politiopgave. Et ønske om at
der handles på det
Danny der leder ejendomskontoret går på deltidspension fra den 1.1. 2018. Men han er
der i 2018
Det gælder også for Ole Ager, der har styr på tegninger mv.
Afdelingen regner med, at ansætte en tømrer.
Har ansat Ingrid som aktivitetsmedarbejder. Hun skal blandt andet arbejde med
upcycling. Det er den første permanente ansættelse af en aktivitetsmedarbejder
Global Village har meddelt Brønden, at de ikke komme næste år.
T15; Har holdt reception og beboerfest i anledning af 50 års jubilæum. Var lidt ærgerlig
over, at der ikke kom så mange med anden etnisk baggrund.
Der er beboermøde den 19. september
BAB; Der var beboermøde den 27.
Mødet gik rigtigt godt. Der blev vedtaget et budget med 0 % stigning i huslejen. Havde
besøg af Helle fra SBI, hun gjorde det rigtigt godt.
Den 14. september er der afstemningsmøde om nedrivning
Lægger op til styringsdialog mødet i efteråret.
Var på besøg i andelslandsbyen Nyvang. Det var en god tur. Ikke helt så mange
deltagere som forventet.
Har diskuteret affald, ønsker først at lave en aftale efter at højhusene er revet ned. Det
gælder også for lavhusene
Afleveringsforretning på rækkehusene er udskudt i hvert fald en måned. Der er en del
problemer

14. juni 2022

Lunden; har gang i 7 projekter
Rådgiver til at undersøge på badeværelser, for at se hvor slemt det står til med dem.
For senere renovering.
Er i gang med udskiftning af den store legeplads i Lunden
Er gang med prislægning for udskiftning alle indvendige døre, altandøre og
kælderdøre. Via Rådgiver.
Er også i gang med planlægningen af lukning af skakter og etablering skraldeøer.
Skal i gang med at fælde en masse syge træer.
Genopmærkning af alle p-pladser. For herefter at få parkeringsvagt på.
Er i gang med at få et samarbejde op at køre med Antenneforeningen af 1986

5. Din 2660 kalender
•
•
•
•
•

Udkommer 10 x om året – udkommer ikke til august og januar
Der er aftale med trykkeri / grafiker de næste 2 gange (oktober og november),
derefter skal der hentes nye tilbud
Det er på 4 sider med indlæg
Det trykkes i 3636 eksemplarer
Det laves frem til slut 2018

Hver kalender koster 2,54 kr. pr. eksemplar. Det vil sige 25,40 kr. for et helt år pr.
beboer.
6. Kulturweekend
Bo havde lavet et oplæg
Jens Erik gjorde opmærksom på, at BB607 stadig mener, at Kulturweekenden har haft sin
tid og ikke ønsker at fortsætte støtten.
Der var ikke afdelinger nok tilstede til at træffe en beslutning, det blev derfor aftalt, at Bo
skriver ud til alle afdelinger og beder på tilbagemelding omkring ”hvilke afdelinger der
stadig ønsker at støtte op om en Kulturweekend”
Der er et stort ønske om, at Brøndby kommune og især Brønden bidrager i højere grad.
7. Boligsocial App
Bo gennemgik forslaget til App
Der skal arbejdes med hvilken boligadministration den eventuel kan forankres i.
Generelt var der positiv stemning i forhold til Appen. Der arbejdes videre med den.
8. HP4 - punktet
T13 laver en prøveopgang fra starten af januar
Omkring økonomi; De tre administrationsselskaber er orienteret om, at det er et punkt
på næste bestyrelsesmøde i forlængelse af nedrivning

9. Punkter til næste møde
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Gennemgang af det speciale der er udarbejdet i Brøndby Strand omkring Tryghed
Gennemgang af forankringsstrategien omkring foreningerne
På november mødet gennemgås De9s beredskab

10. Eventuelt
Vi drøftede deltagelsen på møderne. Der er for få der kommer. Det er et stort ønske, at
hvis medlemmet af De9 ikke kan komme, så må hver afdeling meget gerne sende
afdelingens suppleant.
Vi vil gerne invitere alle foreninger til et møde om samarbejde. Vil bruge en evt. KW
som afsæt.

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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