
Referat De 9 møde 
Mandag den 10. december fra 17.00 – 19.00 

I Café Perlen, Hallingparken 7 
 

 
 
Tilstede: Ramadan BB afd. 608, Allan Tranemosegård, Jeppe BAB, Brian Lejerbo Lunden, 
Miquel T13, Jannie T15, Jette PAB 8, Birgith PAB 8, Henriette BB afdeling 607, Chrisser 
BB afdeling 607 
 
Afbud: BB afdeling 605 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Gæster udefra – KulturWeekend arbejdsgruppen på besøg 
3. Kulturweekenden er kommet ind i et samarbejde omkring Kontra der er navnet for 

Brøndby 
 
Den nye styregruppe fremlagde deres idéer og visioner for Kulturweekend 2017 (se 
vedhæftede). De fortalte, at det er afgørende, at der er opbakning fra De9.  
Der er et ønske om en finansiel støtte på 75 kr. pr. lejemål. 
Det vil konkret betyde: 
 
 

Afdeling Lejemål Kr. i støtte  

BB afd. 605 211     15.825 

BB afd. 606 213 15.975 

BB afd. 607 233 17.475 

BB afd. 608 295 22.125 

T13, Silergården 1040 78.000 

T15, Gurrelund/Bjerrelund 161 12.075 

BAB, Rheumhus 470 35.250 

PAB 8 427 32.025 

Lunden 309 23.175 

I regnestykket er ikke fratrukket nedrivningstruede boliger, det konkrete beløb for PAB 
8 og BAB vil derfor være lavere 
 
Allan foreslog yderligere, at der også blev skrevet til Maglelunden, det kan kompensere 
for de boliger der nedrives i Brøndby Strand Parkerne 
 
Bo bedes sende kontaktoplysninger på Boligorganisationerne (kan ansøges om 
underskudsgaranti) og Børnenes Rejsebureau til Kontra. 
  



Der er lavet en Facebook adresse  
 
https://www.facebook.com/Kulturweekend-Brøndby-214617379158975/ 
 
Vær venlig at hjælpe med at dele, ligesom de der har Facebook meget gerne må gå 
ind på siden. 
 
Der er et ønske om tilkendegivelser om boligafdelingerne bakker op om den nye 
Kulturweekendform, gerne inden jul. Der var generel opbakning til Kulturweekend på 
mødet, nu skal det vendes i Afdelingsbestyrelser m.v.  
Den 9.2. 2019 fra 14.00 – 16.00 er der ungeworkshop i Kulturhuset Brønden  
 

4. Meddelelser og siden sidst møde 
Der er lavet undersøgelser om børnefattigdom, indkomststigning og udsathed, hvor 
Brøndby kommune ligger højt. (se vedhæftede) 
Turning Tables arbejder med Bikuben fonden omkring fortsættelse af musik mv. 
arrangementer 
Der er et ønske om, at der ses på muligheden for at få lavet knallert razziaer på skolen, 
det kan måske begrænse antallet af knallert kørsler i Esplanade parken.  
Et ønske om, at der laves en indsats i forhold til bilbrande på skolens P-plads.  
Bo tager de to ønsker videre til politiet 

 
5. Ændringer i den strategiske aftale samt delaftale 

 
Det vigtigste, den kriminalpræventive indsats er skrevet ind i Tryghed og Trivsel 
Så nu er der tre arbejdsgrupper.  
 
Vi mangler en deltager fra beboerdemokratiet til hver af arbejdsgrupperne 
”forebyggelse og forældreansvar” samt ”Uddannelse og beskæftigelse” 
 
Som konsekvens af tidligere De9 møder er det skrevet ind, at der er fire møder i De9 
partnerskabet om året 
 
Forebyggelse og forældreansvar – der kommer mere fokus på tidlig indsats og sprog.  
 
Uddannelse og beskæftigelse – Vi skriver os ind i det §17 stk. 4 udvalg der er nedsat i 
Brøndby kommune, så bakker vi op om hinanden, i stedet for at lave hver sin indsats 
Der er et ønske om, at BiB også skrives ind i § 17 stk. 4 samt at der arbejdes på ar 
etablere et samarbejde mellem boligorganisationerne og UU om blandt andet 
praktikker. 
 
Vi måler på ”ikke-uddannelsesparate” i 8-9 klasse i stedet for, de der er 
uddannelsesparate i alderen 18 – 29 år. Det handler simpelthen om, hvor er det 
realistisk vi kan gøre en forskel  
 

6. Brøndby Strand 50 år  
Der er interesse for at lave noget omkring Brøndby Strand 50 år, som bliver en løbende 
proces, da de fleste afdelinger fylder 50 år i de kommende år. 

https://www.facebook.com/Kulturweekend-Brøndby-214617379158975/


 
Fejringen startes i februar 2020, det var der de første beboere flyttede ind. 

 
7. HP4 - punktet  

Det er vigtigt bestyrelsen gør sig overvejelser omkring de højhuse der bliver tømt i 
løbet af 2019. Hvordan undgås det, at der efterlades mørke og tomme rum. 
 

8. Punkter til næste møde 
Nyt fra BiB – Fast punkt på møderne 
Galleri 
Samarbejde med centerforeningen 
Budgetforslag for den boligsociale indsats 
Forholdene omkring de tomme højhuse   

 
9. Eventuelt 
 
Næste møde er den 11. marts kl. 17.00 – 19.00 i Cafe 13 og er for De9 og den politiske 
følgegruppe 

 
 
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/

