
Referat af styringsdialogmøde med BAB 2021 
 

Tidspunkt: onsdag den 20. april 2022 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Formand Alexander Bruhn Skjøth, BAB 
Næstformand Jan Northved, BAB 
Direktør Kasper Nørballe, FA09 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 3) 
Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 3) 
Stabschef Karen Kjeldgaard Petersen, Brøndby Kommune 
Afdelingschef 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. Gennemgang af organisationens forhold 
a. Regnskab 
b. Beboerdemokrati 
c. Andet 

5. Udlejning 
a. Udlejning/anvisning generelt 

6. Gennemgang af afdelingerne 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen til mødet og udtrykte glæde over, at mødet kunne afholdes fysisk. 
 
Punkt 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen refererede til det gode fællesmøde i september og henviste til det 
udsendte udkast til en grøn partnerskabsaftale. Kasper Nørballe meddelte, at man ville behandle 
udkastet på et møde i næste uge, hvor man håber på velvillig modtagelse. Alexander Bruhn Skjøth 
oplyste supplerende, at man på samme møde håbede at vedtage en biodiversitetsplan. Peter 
Kjærsgaard Pedersen udtrykte ønske om at få planen tilsendt som inspiration til kommunens 
arbejde med samme emne. 
 
Punkt 3: 
Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen takkede for det rigtig gode samarbejde gennem 
hele forløbet. Han oplyste supplerende, at covid-krisen nu er afløst af en Ukraine-krise, og han 
redegjorde for den aktuelle status. Brøndby kommune står lige nu til at modtage 61 flygtninge, og 
det vil være en udfordring i forhold til indkvartering. Afhængig af det samlede flygtningeantal vil 
kommunen skulle modtage endnu flere. Blandt de muligheder, der er i spil, er også at bruge 
anvisningsretten eller indgå udlejningsaftaler med boligorganisationerne. Han udtrykte håb om, at 
man kunne bringe det gode samarbejde i spil. Alexander Bruhn Skjøth tilkendegav, at BAB gerne 
vil indgå i en særskilt aftale om udlejning til ukrainere, og Jan Northved tilkendegav, at det var en 



gruppe, der indiskutabelt skulle have hjælp. Kent Magelund havde opfattelsen af, at flygtningene 
gerne vil hjem så hurtigt som muligt, men at tidshorisonten er uoverskuelig pt. Det er vigtigt at få 
nogle gode historier på løsningen af udfordringen. 
 
Parallelsamfund: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede om den netop vedtagne lov, der har den 
konsekvens, at Brøndby Nord bliver et forebyggelsesområde, hvor der blandt andet er krav om 
skærpede anvisningsregler. Alexander Bruhn Skjøth tilkendegav, at man i BAB er i stand til at 
bære lidt mere. 
 
Generelt: 
Alexander Bruhn Skjøth oplyste, at BAB også gerne vil bygge, da man har en vækstdagsorden i 
organisationen, blandt andet af hensyn til effektiviseringsmålene. På forespørgsel fra Peter 
Kjærsgaard Pedersen redegjorde Kasper Nørballe kort for effektiviseringsaftalen, og Alexander 
Bruhn Skjøth oplyste, at den var god til at drive diskussioner om driftens udvikling. 
 
Alexander Bruhn Skjøth henviste til de tidligere drøftelser om matr.nr. 5s, den trekantede plæne. 
Det blev aftalt, at BAB skal fremsende en visualisering af de ønsker, man har til arealet, med 
henblik på køb eller brugsret.  
 
Punkt 4:  
Der er ingen bemærkninger til regnskabet, der udviser et pænt overskud og en rimelig egenkapital. 
Beboerdemokratiet er velfungerende i organisationen, og man drøfter blandt andet god almen 
ledelse. 
 
Punkt 5: 
Ifølge Connie Mikkelsen er samarbejdet godt, og Alexander Bruhn Skjøth tilkendegav, at 
boligorganisationen er af samme opfattelse. Boliger til anvisning udnyttes næsten fuldt ud. 
 
Punkt 6.a. Brøndby Parkvej 
Der er overskud på regnskabet. 
Vedligeholdelsesmæssigt er tilstanden mindre god nu, og det primære problem er byggeskader 
vedrørende gavle. Helhedsplanen er tidligere nedstemt, men det kan være, at elementer heri skal 
genoplives. Kasper Nørballe vil fremsende oplæg omkring tagboliger, som indgik i den oprindelige 
plan.  
Beboerdemokratiet er velfungerende og stabilt. 
 
Punkt 6.b.Torvestien: 
Intet at bemærke til regnskabet, der udviser et pænt overskud. Der vil være fokus på 
henlæggelserne fremover. 
Beboerdemokratiet er blevet velfungerende, da afdelingsbestyrelsen er blevet genoprettet, dog 
uden suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne er meget engagerede. 
Vedligeholdelsestilstanden er tilfredsstillende. 
 
Punkt 6.c Gillesager: 
Regnskabet viste et overskud, der nu er nedbragt. Budgettet vil blive tilpasset. 
Vedligeholdelsestilstanden er meget tilfredsstillende, og der udføres løbende 
vedligeholdelsesprojekter, senest udskiftning af døre. 
Beboerdemokratiet er velfungerende – på sigt vil der være behov for generationsskifte. 
 
Punkt 7: 
Intet. 


