
Referat af styringsdialogmøde med AAB 2021 
 

Tidspunkt: mandag den 29. november 2021 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Direktør Christian Høgsbro, AAB 
 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (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 
b. Opfølgning på udlejningsaftale 

5. Gennemgang af afdelingen 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen og udtrykte glæde over, at vi igen kunne mødes fysisk. 
 
Punkt 2: 
Karen Kjeldgaard Petersen tog afsæt i det gode fællesmøde i september og henviste til det 
udsendte udkast til en grøn partnerskabsaftale. Christian Høgsbro kvitterede for oplægget og 
oplyste, at han ikke var stødt på noget tilsvarende i de kommuner, AAB samarbejder med. Han 
tilkendegav, at det var gode eksempler, der var med i aftalen, og at han dog godt kunne savne 
udtrykket biodiversitet. AAB har lavet aftale med Vild med Vilje, og afd. 53 kunne med fordel være 
med på dette. AAB vil gerne indgå en aftale og give den forpligtende karakter, dog med forbehold 
for, at bestyrelsen kan godkende aftalen. Efteruddannelse af servicemedarbejderne kan medføre 
en forbedret driftsøkonomi, og Christian Høgsbro omtalte særligt et samarbejde med HOFOR 
omkring optimering af varmecentralernes drift, som indebærer et stort besparelsespotentiale. Kent 
Magelund bemærkede, at biodiversitet også er en del af kommunens indsats. Karen Kjeldgaard 
Petersen oplyste, at kommunen ville samle op efter afholdelse af styringsdialogmøderne og vende 
tilbage. 
 
Punkt 3: 
Corona-indsatsen: Karen Kjeldgaard Petersen redegjorde for den aktuelle status og de høje 
smittetal, der er konstateret i kommunen pt. Kommunen er på denne baggrund ramt af de særlige 
sanktioner. Hun takkede for det gode og tætte samarbejde med boligorganisationerne. Kent 
Magelund tilkendegav, at han som borgmester var stolt af den indsats, der er ydet hele vejen rundt 
og også af boligorganisationerne. Christian Høgsbro replicerede, at vi endelig skulle trække på 
AAB, hvis det er nødvendigt. 
 



Parallelsamfund: Jesper Storskov orienterede om det netop vedtagne lovforslag, der har den 
konsekvens, at Brøndby Nord bliver et forebyggelsesområde, hvor der blandt andet stilles krav om 
fleksibel udlejning, som jo i forvejen er aftalt med AAB. Christian Høgsbro var enig i, at 
udlejningsaftalen skulle revideres, og foreslog, at man ”fyldte op” i kriteriet arbejde/uddannelse, så 
man nåede de 75 % samlet set. Han omtalte endvidere samarbejdet med Ballerup Kommune om 
kontrol med tilflyttere, og Connie Mikkelsen oplyste, at Brøndby kommune benytter sig af lignende 
redskaber i form af logiværtserklæringer eller kontakt til boligorganisationerne. 
 
Generelt: Christian Høgsbro orienterede om et koncept, som AAB har udviklet, kaldet 
”Spekulationsfri andelsboliger”, som kan bruges ved fortætning af eksisterende afdelinger. 
Andelsboligerne kræver ikke grundkapital, og ved servitutpålæg fastholdes andelsværdien lav. 
Konceptet er et redskab til at påvirke beboersammensætningen. Kent Magelund udtrykte interesse 
for projektet, også i relation til Brøndby Strand, og det aftaltes, at Christian Høgsbro fremsender 
nærmere materiale. 
 
Punkt 4: 
Connie Mikkelsen oplyste, at samarbejdet fungerer fint i det daglige. 
Christian Høgsbro bemærkede, at der ikke er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Han 
opfordrede til, at man ved revision af udlejningsaftalen også kiggede på spørgsmålet om fremleje 
og bytte.   
 
Punkt 5: 
Regnskabet udvider et overskud, hvilket ifølge Christian Høgsbro blandet andet er udtryk for fokus 
på effektivisering. Henlæggelserne bør forøges. Han oplyste videre, at der er et efterslæb på 
vedligeholdelsen på grund af corona-situationen.  
Beboerdemokratiet er generelt udfordret af corona på grund af den manglende mulighed for at 
afholde fysiske møder. 
Der har været 4 beboerklagenævnssager i 2020, herunder 2 husordenssager. Antallet er relativt 
højt, men giver ikke anledning til bemærkninger. 
 
Punkt 6: 
Intet. 
 
 


