
Referat af styringsdialogmøde med Brøndby Boligselskab 2021 
 

Tidspunkt: onsdag den 26. januar 2022 
Sted: Brøndby Rådhus (digitalt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Michael Buch-Barnes, Brøndby Boligselskab 
Næstformand Eva Leander Mikkelsen, Brøndby Boligselskab 
Organisationsbestyrelsesmedlem Annette Jønsson, Brøndby Boligselskab 
Forretningsfører Jesper Grønhøj Løvkilde, Brøndby Boligselskab 
Udlejningschef Helle Jørgensen, Lejerbo 
Driftschef Jan Forsberg, Brøndby Boligselskab 
Forvaltningskonsulent Jack Havmand, Brøndby Boligselskab 
 
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 
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. Udviklingsplan Brøndby Strand  
b. Evaluering af samarbejdet om Covid19-indsatsen 
c. Parallelsamfundslovgivningen  

4. Gennemgang af organisationens forhold 
a. Regnskab 
b. Beboerdemokrati 
c. Andet 

5. Udlejning 
a. Udlejning/anvisning generelt 
b. Opfølgning på udlejningsaftale 

6. Gennemgang af afdelingerne 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen til mødet. 
 
Punkt 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen takkede for et godt fællesmøde i september og henviste til det 
udsendte udkast til en grøn partnerskabsaftale. 
Michael Buch-Barnes oplyste, at man ikke havde fået aftalen, men at man generelt er med på 
ideen. 
Det aftaltes, at aftaleudkastet fremsendes igen, og at man tager drøftelsen derfra.  
 
Punkt 3: 
Udviklingsplan Brøndby Strand: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede kort om aktuel status og 
takkede for samarbejdet om partnerskabsaftalen. 



Michael Buch-Barnes konstaterede omkring parallelopdraget, at der var indkommet især ét godt 
oplæg, som skulle bearbejdes. Han var meget tilfreds med processen som sådan. Han tilkendegav 
endvidere, at han var overrasket over, at nogle ikke mente, der foregik noget i bydelen. Med 
hensyn til parkering havde Brøndby Boligselskab sat en rådgiver på sagen, som havde fundet 
mulighed for yderligere 150 pladser. Han understregede behovet for offentlige parkeringspladser, 
gerne med ladestandere. 
 
Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen redegjorde for den aktuelle status på Covid-19. 
Driften er hårdt presset, men det ser ud til, at restriktionerne snart lempes. Der har ikke været 
afholdt fællesmøde med boligorganisationerne i et stykke tid, men kommunen har klaret sig med 
direkte kommunikation med berørte organisationer. Han takkede for det rigtig gode samarbejde 
gennem hele forløbet. 
Michael Buch-Barnes udtrykte, at spritdispenserne havde været et rigtigt godt tiltag i afdelingerne, 
og at man var sluppet for corona-relaterede dødsfald. 
På forespørgsel fra Peter Kjærsgaard Pedersen om muligt lån af lokale til vaccineindsats 1-2 dage 
om ugen pegede Michael Buch-Barnes på Paraplyen i gang om ugen og henviste til Jan Forsberg 
for det praktiske. 
  
Parallelsamfund: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede om det netop vedtagne lovforslag, der 
har den konsekvens, at Brøndby Strand og Brøndby Nord bliver et forebyggelsesområde, hvor der 
blandt andet stilles krav om fleksibel udlejning. Brøndby Kommune vil lægge op til, at der aftales 
kriterier om arbejde/uddannelse samt i et eller andet omfang om seniorer. I forhold til de skærpede 
kriterier for kommunal anvisning vil kommunen pege på, at boligorganisationens afdelinger 
Brøndby Nord og 606 Hallingparken undtages. 
Helle Jørgensen mente, at man med udgangspunkt i kriterierne for forebyggelsesområder skulle 
overveje kommunal godkendelsesordning. Hun påpegede muligheden for omgåelse i de 
nuværende regler. Jesper Storskov redegjorde for kommunens holdning til dette spørgsmål og 
anmodede om, at udlejningen kontaktede ham, hvis der var tvivlsomme sager. 
Michael Buch-Barnes nævnte spørgsmålet om ulovlig fremleje og mente, at det var en god ide 
med koordinering, og Eva Leander Mikkelsen supplerede med en opfordring til øget samarbejde 
og indsats på området. 
Peter Kjærsgaard Pedersen opsummerede en drøftelse om det videre forløb med at oplyse, at 
kommunen vil henvende sig, når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til kriterierne for fleksibel 
udlejning. 
 
Generelt: 
Brøndby Boligselskab havde fremsendt forslag til emner til drøftelse. 
 
Vedrørende seniorbofællesskabet på Horsedammen tilkendegav Kent Magelund, at det var et 
spændende projekt i god tråd med kommunens boligpolitik. Michael Buch-Barnes takkede for det 
gode samarbejde om sagen og oplyste, at organisationsbestyrelsen har godkendt den endelige 
købsaftale med snarlig forelæggelse for repræsentantskabet. Selve byggesagen går i gang i 2024 
med forventet færdiggørelse i 2026. 
 
Michael Buch-Barnes tilkendegav, at det strategiske samarbejde med politiet og kommunen ikke 
fungerer. Kent Magelund opfordrede Michael Buch-Barnes til at skrive særskilt til ham om sagen, 
så han kunne tage den op på Kredsrådet. 
 
Omkring Kirkebjergsalen følger Jesper Storskov op og involverer Jesper Grønhøj Løvkilde. 
 
Kravlegården: Kent Magelund tilkendegav, at det var et godt møde, der blev afholdt på stedet. 
Kommunale Ejendomme skal nu udarbejde et oplæg, som kommunen så fremsender til de 



involverede boligorganisationer. Michael Buch-Barnes var enig i, at det var en god løsning, der 
blev fundet. 
 
Michael Buch-Barnes mente, at det er irriterende, at vi ikke har et lokalt baseret politi, og han 
oplyste, at BiB ville rette henvendelse til ministeren om sagen. Eva Leander Mikkelsen ønskede, at 
politiet kom oftere i de berørte bydele, og at boligorganisationerne prøver at løse sociale 
problemstillinger, men at politi og kommune også må gøre deres del. Kent Magelund bemærkede, 
at politiet generelt mangler ressourcer, og at alle kommuner på Vestegnen har det samme 
problem. Peter Kjærsgaard Pedersen tilkendegav, at man ville tage det op på førstkommende 
kredsrådsmøde. 
 
I anledning af en konkret beboerhenvendelse oplyste Michael Buch-Barnes, at der ikke er 
interesse for at omdanne Nygårds Plads 11-17 til et seniorbofællesskab, og at den utryghed, der 
tales om i henvendelsen, ikke kan genkendes af boligorganisationen, idet han henviste til rapport 
fra vagtselskabet. Kent Magelund udtrykte fuld forståelse for tilbagemeldingen. 
  
 
Punkt 4:  
Der er ingen bemærkninger til regnskabet, idet revisionsbemærkningen ikke er kritisk. 
Beboerdemokratiet er meget velfungerende, med flere yngre medlemmer, og 
afdelingsbestyrelserne har generelt ikke rekrutteringsvanskeligheder. 
Der var ikke bemærkninger til antallet eller arten af beboerklagenævnssager. 
Jesper Storskov takkede for et godt samarbejde i det daglige. 
. 
 
Punkt 5: 
Ifølge Connie Mikkelsen, afdelingsleder i Borgerservice, er der et godt samarbejde i det daglige. 
Jesper Storskov tilkendegav, at der løbende havde været dialog om udmøntning af 
udlejningsaftalen. Aftalen skal nu justeres som følge af lovgivningen om forebyggelsesområder 
som drøftet under punkt 3. 
 
Punkt 6: 
Punkt 6.a. Kirkebjerg: 
Der er et pænt underskud på regnskabet. 
Beboerdemokratiet fungerer bedre end tidligere med en aktiv bestyrelse, fortrinsvis repræsentanter 
for rækkehusene. 
Omkring helhedsplanen er der tilsagn fra Landsbyggefonden og dispensation fra Brøndby 
Kommune. Der er infomøde den 3. marts 2022, hvor Jesper Storskov deltager.  
Man drøftede igen den fortsat verserende skimmelsvampsag. 
 
Punkt 6.b. Brokær: 
Der er et stort overskud på regnskabet. 
Beboerdemokratiet er velfungerende. 
Sagen omkring branddøre er vundet, og der arbejdes videre med sagen med COWI som rådgiver. 
 
 
Punkt 6.c Brøndby Nord:  
Der er et stort underskud på regnskabet, som skyldes regnskabsaflæggelsen på helhedsplanen. 
Beboerdemokratiet fungerer fint og er meget aktivt – der er mange sociale projekter i afdelingen. 
Regnskabet for helhedsplanen fremsendes snarest til kommunal godkendelse. 
 
Punkt 6.d. Ulsøparken: 
Der er et pænt overskud på regnskabet. 



Beboerdemokratiet er velfungerende og aktivt. 
Der vælges snart rådgiver på HP4. Boligorganisationen kommer med en ansøgning om 
godkendelse af en genhusningspavillion. Man påregner at tage renoveringen af højhusene et ad 
gangen, så erfaringer kan overføres. 
 
Punkt 6.e 606 Hallingparken:  
Der er et pænt regnskab. 
Beboerdemokratiet fungerer godt. 
HP4: som Ulsøparken. 
Problem med utætte tage er løst. 
 
Punkt 6.e 607 Hallingparken: 
Der er et mindre underskud på regnskabet grundet uforudsete udgifter til vedligeholdelse. 
Beboerdemokratiet fungerer rigtig godt. 
HP4: som ovenfor.  
 
Punkt 6.g. Dyringparken: 
Regnskabet viser et mindre overskud. 
Efter et år med administration er der nu kommet en ny bestyrelse. 
Utætte tage er ordnet. Der ses nærmere på dårlige fuger i betondæk. 
 
Punkt 6.h Bøgelunden: 
Regnskabet viser lille overskud. Revisionsbemærkningerne til regnskabet blev drøftet, og der var 
enighed om, at der ikke var noget kritisk at forholde sig til. Det er naturligt med store 
fraflytningsregninger i en afdeling af denne type. Henlæggelser til vedligeholdelse løftes nu. 
 
Punkt 6.i Rolands Have: 
Pænt resultat i regnskabet. 
Michael Buch-Barnes fungerer fortsat som formand. 
Afdelingen er fortsat velfungerende. Der er en lille vedligeholdelsesmæssig udfordring omkring 
vinduer. 
 
Generelt: Michael Buch-Barnes udtrykte utilfredshed med Remondis’ affaldsafhentning, idet de 
påfører afdelingerne skader. Jesper Storskov oplyste, at det er en fælles udfordring, og Jan 
Forsberg tilkendegav, at mange ser frem til den nye operatør. 
 
Omkring parkeringspladser oplyste Eva Leander Mikkelsen, at man nu ser på 
parkeringsmuligheder i alle afdelinger. Jesper Grønhøj Løvkilde supplerede med, at de 150 
pladser, der er nævnt under punkt 3, ikke er jævnt fordelt over afdelingerne.  
 
 
Punkt 7: 
Intet 
 


