
Referat af styringsdialogmøde med Brøndby almennyttige Boligselskab 2021 
 

Tidspunkt: onsdag den 24. november 2021 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Formand Ole Frank Larsen, Brøndby almennyttige Boligselskab 
Næstformand Jørgen Jeppesen, Brøndby almennyttige Boligselskab 
Afdelingschef Pia Jeppesen, DAB 
Bestyrelseskonsulent Liselotte Hvidt, DAB 
 
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 
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. 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 

6. Gennemgang af afdelingen 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen og udtrykte glæde over, at vi igen kunne mødes fysisk. 
 
Punkt 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen takkede for et godt fællesmøde i september og henviste til det 
udsendte udkast til en grøn partnerskabsaftale. I forhold til den kommende renovering vil der også 
være en klimagevinst. Ole Frank Larsen oplyste, at man i organisationen har god hjælp af DABs 
landskabsgruppe. 
Liselotte Hvidt supplerende med, at DAB har en strategi om bæredygtighed, og at der er fælles 
værdier at bygge på. Man har afsat 0,5 mio. kr. til at støtte biodiversitetsprojekter. Det er dog svært 
at lave store projekter, når afdelingen afventer en stor renovering. Pia Jeppesen supplerede med, 
at man ved renoveringen både skal se på økonomi og bæredygtighed. 
Jørgen Jeppesen var af den holdning, at der kunne være punkter i partnerskabsaftalen, man 
kunne være uenige i, og at aftalepunkterne generelt ville være omkostningskrævende i en 
situation, hvor boligorganisationen skal effektivisere yderligere. Ladestandere vender også den 
tunge ende nedad.  



Kent Magelund oplyste, at han bliver mødt med ønsket om ladestandere i mange sammenhænge, 
for eksempel også i dialog med erhvervsvirksomhederne.  Det er derfor vigtigt med en samlet 
strategi på dette område. 
Peter Kjærsgaard Pedersen tilkendegav, at kommunen gerne tager imod input til aftalen. 
 
Punkt 3: 
Udviklingsplan Brøndby Strand: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede kort om aktuel status og 
takkede for samarbejdet. 
 
Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen 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. Der gøres en stor indsats med henblik på at motivere de uvaccinerede borgere. Ole 
Frank Larsen oplyste, at organisationen videregiver al det materiale, kommunen sender frem. Det 
er også et problem med de uvaccinerede i afdelingen. Jørgen Jeppesen foreslog et 
informationsmøde for beboerne på Teams. Kent Magelund tilkendegav, at det er op ad bakke med 
de uvaccinerede, men at pop-up vaccinesteder havde været en succes. 
 
Parallelsamfund: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede om det netop vedtagne lovforslag, der 
har den konsekvens, at Brøndby Strand bliver et forebyggelsesområde, hvor der blandt andet 
stilles krav om fleksibel udlejning. Jørgen Jeppesen påpegede, at organisationen har fleksibel 
udlejning i forvejen. 
 
Generelt: Jørgen Jeppesen gjorde endnu en gang opmærksom på afdelingens store 
renoveringsbehov og viste fotos af de skader på vandrør m.v., som afdelingen slås med. Han 
tilkendegav, at det er uhensigtsmæssigt, at Rheumpark skal vente til sidst med renoveringen, når 
afdelingen er den ældste i Esplanadeparkerne. Ole Frank Larsen supplerede med, at skaderne er 
en kombination af dårligt materialevalg og det forhold, at bygningsdelenes levetid er udløbet. Man 
vil i første omgang gå til FBU med problemet. 
 
Punkt 4:  
Der er ingen bemærkninger til regnskabet. 
Beboerdemokratiet er aktivt, men der er rekrutteringsvanskeligheder og lav valgdeltagelse til 
bestyrelsesvalg. Dette skyldes blandt andet, at beboerhuset nu har været lukket i 3 år. Der bør 
tages stilling til husets fremtid. 
Der har ikke været beboerklagenævnssager i 2020. DAB har konfliktmæglere tilknyttet. 
Liselotte Hvidt oplyste, at man arbejder videre med effektivisering. 
 
Punkt 5: 
Ventelisten er nu aktiveret, idet man har holdt boliger tilbage til genhusning af beboere i 
risikozonen. 
Connie Mikkelsen takkede for et godt samarbejde i det daglige. 
 
Punkt 6: 
Regnskabsresultatet er flot, men det skyldes, at økonomien endnu ikke er faldet helt på plads efter 
nedrivningen, som gør, at højhusene skal skilles ud fra den øvrige afdeling. 
Beboerdemokratiet fungerer som i organisationen. 
Omkring renoveringsbehovet tilkendegav Jesper Storskov, at kommunen gerne vil bakke op om en 
hurtigere løsning, for eksempel over for Landsbyggefonden. 
 
Punkt 7: 
Ole Frank Larsen oplyste, at affaldsafhentningen ikke fungerer optimalt, og at det påvirker 
beboernes syn på affaldssortering negativt. Kommunen skifter leverandør, og det kan forhåbentlig 
hjælpe på problemet.  



 
 


