
Referat af styringsdialogmøde med PAB 2021 
 

Tidspunkt: tirsdag den 1. marts 2022 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Næstformand Kai Dinesen, PAB 
Direktør Kasper Nørballe, FA09 
 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 3) 
Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen (under pkt. 1 - 3) 
Stabschef Karen Kjeldgaard Petersen, Brøndby Kommune 
Afdelingsleder Connie Mikkelsen, Brøndby Kommune 
Juridisk konsulent Jesper Storskov, Brøndby Kommune (referent) 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst v/ borgmesteren 
2.  Fortsat drøftelse af strategi Brøndby2030, herunder indgåelse af grøn partnerskabsaftale 
3. Andre generelle emner: 

a. Evaluering af samarbejdet om Covid19-indsatsen 
b. Parallelsamfundslovgivningen  

4. Udlejning 
a. Udlejning/anvisning generelt 

5. Gennemgang af afdelingerne 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen. 
 
Punkt 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen takkede for et godt fællesmøde i september og redegjorde kort for de 
indsatsområder, der blev drøftet på mødet. Med baggrund i opbakningen på mødet er udarbejdet 
det udkast til grøn partnerskabsaftale, som er fremsendt. Brøndby Kommune er i øvrigt i gang med 
at udarbejde en klimaplan samt at se nærmere på de grønne områder i kommunen. 
Kai Dinesen oplyste, at aftalen ville blive drøftet på det førstkommende BiB-møde, og Kasper 
Nørballe supplerede med, at der ikke er noget i aftalen, som man ikke allerede arbejder med. 
 
Punkt 3: 
Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen redegjorde kort for status på smittesituationen og 
oplyste, at kommunens drift er udfordret, men at situationen dog forbedres. Han takkede for et 
rigtig godt samarbejde under hele forløbet. Nu er corona-krisen afløst af en Ukraine-krise, og han 
bemærkede, at der kunne blive behov for boliger til ukrainske flygtninge.   
 
Parallelsamfund: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede om de nye regler om 
forebyggelsesområder, som afd. 8 er omfattet af, og det aftaltes, at Brøndby Kommune fremsender 
tillæg til udlejningsaftalen med de ændrede krav til fleksibel udlejning. 
 
Brøndby Strand: Peter Kjærsgaard Pedersen omtalte kort de mange projekter i bydelen og status 
på udviklingsplanen. Både han og Kent Magelund takkede Kai Dinesen for det store engagement i 
udviklingsarbejdet. 



Generelt: Kasper Nørballe gjorde opmærksom på situationen omkring den tidligere daginstitution 
Klydebo, hvor huslejen pt. afholdes af Landsbyggefonden, samt kommunens boliger i 
Tranumparken, som tømmes nu. I værste fald ser afdelingen ind i et fremtidigt årligt lejetab på over 
1 mio. kr. Der bør derfor findes en løsning, og afdelingen ønsker at være ude i god tid. Peter 
Kjærsgaard Pedersen tilkendegav, at man gerne vil se på mulige løsninger. Kai Dinesen oplyste 
supplerende, at Klydebo er udlagt til boligformål, og Kasper Nørballe bemærkede, at for eksempel 
FA09s andelsboligkoncept kunne være en mulighed.  
 
Punkt 4: 
Kasper Nørballe oplyste, at der nu igen udlejes permanent i afd.7, og at kommunen derfor også vil 
få stillet boliger til rådighed i afdelingen. 
Connie Mikkelsen oplyste, at samarbejdet fungerer fint i det daglige, og at det var en god nyhed, at 
der nu kommer boliger i afd. 7. 
 
Punkt 5: 
Afd. 7: Regnskabet udviser et pænt overskud. 
Beboerdemokratiet er velfungerende – der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde med 
mistillidsvotum til formanden, der blev genvalgt med stort flertal. 
Der er driftssamarbejde med afd. 8, og ansættelse af en driftssekretær har medvirket til en 
forbedret beboerkommunikation. 
Der arbejdes fortsat med en helhedsplan, men den tekniske løsning overvejes i lyset af en ændret 
vurdering af de byggetekniske problemstillinger. Der foretages nu en gennemgang af afdelingen 
med henblik på tilpasning af projektet. Der bør også ses på fremtidssikring af boligerne. 
 
Afd. 8: der er et stort overskud på regnskabet, som primært skyldes usikkerhed på grund af 
nedrivningen. 
Beboerdemokratiet er velfungerende, idet der nu er en fuldtallig bestyrelse. Den nye bestyrelse 
efterlyser deltagelse i diverse projekter og grupper. 
Nedrivningssagen køer pt uden klager. Nedrivningsarbejderne medfører en del støv og støj, og det 
kan være svært at opretholde inddækningen, når det blæser kraftigt. 
 
Punkt 6: 
Intet. 
 
 


