
15. marts 2023 

Referat af møde i  

De 9   

Mandag den 13. marts fra 17.00 – 19.00 

I Cafe 13  

 
 
Deltagere: Heini (BB607), Claus (BB606), Torben og Jens Erik (BB605), Miquel (T13), 
Berit (PAB8), Christian B. Christian H. og Roan (Rheumpark), Brian (Lejerbo Lunden) 
 
Afbud fra Jannie (T15), 
Ikke repræsenteret BB608 samt Maglelund  
 

Dagsorden 
 

1. Oplæg til ny Partnerskabsaftale 
Partnerskabsaftalen blev gennemgået og tilrettet. 
Der var en drøftelse om partnerskabsaftalen skal være for afdelingerne i Brøndby 
Strand eller for boligorganisationerne. 
 
Den videre proces er at partnerskabsaftalen sendes til afdelingerne. De afdelinger der 
har eventuelle rettelser, sender dem til det boligsociale sekretariat. 
 
Ellers så bedes alle melde tilbage senest 1. juni 2023 om afdelingen ønsker at 
deltage i det fremtidige partnerskab. På junimødet i De9 vedtages det endelige 
partnerskab som underskrives straks derefter.  
 
 

2. Temadag om partnerskab 
Der var en positiv stemning omkring temadagen, der kom gode idéer frem, der nu er 
skrevet ind i partnerskabsaftalen. 

 
3. Bevilling af kursus til hjemmesidegruppen 

Der er kommet to priser 
 

Kursus på 1 dag: 
 
WordPress, 1 dag ved. 5-6 deltagere:                          14.995 kr. ekskl. moms 
WordPress, 1 dag ved 10-12 deltagere:                       17.995 kr. ekskl. moms 
 
Kursus på 2 dage (anbefalet for nybegyndere): 
 
WordPress, 2 dage ved. 5-6 deltagere:                         24.995 kr. ekskl. moms 
WordPress, 2 dag ved 10-12 deltagere:                        28.995 kr. ekskl. Moms 
 



15. marts 2023 

Mødet anbefaler at der udbydes et to dages kursus 
Inklusive moms vil kurset maksimalt koste 36.243,75 eller 24,44 kr. pr. lejemål.  
Alle afdelinger bedes melde tilbage, om I ønsker at vi opretter kurset og dermed vil 
medfinansiere gennemførelsen 

 
      
4. Den boligsociale helhedsplan – status 

Status for den boligsociale helhedsplan blev gennemgået. 
På ungeområdet ser udviklingen rigtigt god ud 

➢ Der er færre unge i Brøndby Strand der sigtes, end der er i Brøndby kommune 
som helhed 

➢ Eleverne i Brøndby Strand området klarer sig bedre end eleverne i Brøndby 
Kommune som helhed 

➢ Tal fra undervisningsministeriet viser, at eleverne på Brøndby Strand skole 
klarer sig bedre end forventet, når der tages højde for socioøkonomiske faktorer  

➢ Målet om at Andelen af 18-29-årige, som i løbet af året har afbrudt en 
uddannelse og ikke påbegyndt en ny uddannelse, er på linje med den almene 
sektor som helhed, er opfyldt. I 2021 var andelen 9,2% i Brøndby Strand mod 
8,5% i Brøndby Kommune og 9,3% i den almene boligsektor. De unge i Brøndby 
Strand området er i dag bedre rustet, end i den almene sektor som helhed 

➢ Undervisningsministeriets data viser at elevfraværet på Brøndby Strand skole 
8,8% i skoleåret 2021/2022 for første gang er lavere end Brøndby Kommune 
som helhed 9,5% 

 
➢ Tallene viser at den primære problemstilling i Brøndby strandområdet stadig er 

ledige i aldersgruppen 30-64 år 
 

Det betyder igen, at forventningen om at det boligsociale sekretariat ikke forlænges efter 
denne periode, eller kun forlænges minimalt, er et meget sandsynligt scenarie   
 
Det bliver dermed det primære tema i forbindelse med midtvejskonferencen 
 
 
5. Orientering fra afdelingerne 

 
Lunden: Undersøger hiv i dørene og anden forsøg på adgang il boliger 
Rheumpark: har oplevet indbrud i biler, det er Tybjergparken og Albjergparken der er 
ramt, det er sket søndag aften efter kl. 22.00 – det er et billede der genkendes i Lunden 
Der er en bekymring over ophold fra hashrygende unge i kælderen 
BaB skal i Rheumhus være vært for en ungekonference 
BB605 Gårdrådet er udvidet med et medlem, der planlægges to fester i løbet af 
sommeren 

 
Husk at sende referater ud og lægge dem op på hjemmesiden 
Der blev gjort opmærksom på at alle ikke blev inviteret til foreningernes fest. Det 
boligsociale sekretariat går  
Turning Tables holder åbningsfest 29. april 2023. Der kommer mere ud, når vi kommer 
nærmere. 



15. marts 2023 

 
 
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/

