
Referat af styringsdialogmøde med Tranemosegård 2021 
 

Tidspunkt: mandag den 13. december 2021 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Formand Lars Jensen, Tranemosegård 
Forretningsfører Martin Olsen, BO-VEST 
Afdelingsleder Tina Jepsen, BO-VEST 
 
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 afdelingerne 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Peter Kjærsgaard Pedersen bød velkommen og oplyste, at borgmester Kent Magelund var 
forhindret i at deltage i mødet på grund af et andet møde, der uventet trak ud. 
 
Punkt 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen takkede for et godt fællesmøde i september. Han var glad for de 
mange tilkendegivelser og oplysninger, der var kommet på mødet og henviste til det udsendte 
udkast til en grøn partnerskabsaftale. Aftalen har ikke været forelagt Kommunalbestyrelsen endnu. 
Martin Olsen meddelte, at organisationen var helt indstillet på at indgå i en aftale. 
 
Punkt 3: 
Udviklingsplan Brøndby Strand: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede kort om aktuel status, 
hvor der er meget i gang i bydelen. Parallelopdraget kører nu, og derefter skal der arbejdes med 
udviklingsplanen. Martin Olsen oplyste, at spørgsmålet om byggeri på tomterne stadig er vigtigt for 
beboerne og organisationen. 
 
Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen takkede indledningsvis for det forbilledlige 
samarbejde med boligorganisationerne, hvor man har hjulpet hinanden rigtig godt. Han redegjorde 
herefter for den aktuelle status, hvor der er høje smittetal i kommunen. Fokus ligger pt. på 



vaccineindsatsen. Der holdes fællesmøder med boligorganisationerne igen, hvis behovet opstår. 
Lars Jensen oplyste, at især T13 var ramt, men at man lokalt var tilfredse med indsatsen. Martin 
Olsen supplerede med, at indsatsen i afdelingerne var betinget af lokale forhold, og at Covid 19 på 
mange måder havde afsporet det boligpolitiske arbejde.  
 
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. Der skal således aftales fleksibel udlejning for T13 Silergården. 
Peter Kjærsgaard Pedersen tilkendegav, at det tidligere forslag om 100 % kommunal anvisning 
fortsat står ved magt, men at løsningen med 25 % kommunal anvisning og 75 % fleksibel udlejning 
også kunne finde anvendelse. Martin Olsen tilkendegav på sin side, at organisationen blandt andet 
af historiske årsager ikke var positiv over for de 100 %, og at man gerne ville tilgodese ventelisten. 
Fleksibel udlejning vil nok være at foretrække. Tina Jepsen mente, at det var problematisk at 
udelade borgere med anden etnisk herkomst, og Peter Kjærsgaard Pedersen oplyste, at 
borgmesteren var enig i dette synspunkt. Jesper Storskov gjorde opmærksom på, at der for de 
andre afdelinger i Tranemosegård kan være en indirekte følgevirkning på grund af de skærpede 
anvisningsregler, men det vil formentlig have et begrænset omfang. Det aftaltes, at Jesper 
Storskov sender oversigt over indgåede fleksible aftaler, og at parterne hver især tager en runde til 
på spørgsmålet. 
 
Punkt 4:  
Der er ingen bemærkninger til regnskabet. Martin Olsen oplyste i forhold til 
revisionsbemærkningen, at der er lavet forretningsgange for konti til beboeraktiviteter. I 
forlængelse af Landsbyggefondens regnskabsgennemgang oplyste Martin Olsen, at der sker en 
opsamling i forhold til henlæggelser.  
Beboerdemokratiet i bestyrelsen fungerer fint, og medlemmerne er meget engagerede. Der er 
således en god udvikling i bestyrelsen. 
Med hensyn til beboerklagenævns- og tilsynssager er der ikke bemærkninger. I forhold til 
urafstemninger kunne organisationen med fordel inddrage beboerne i stemmeoptælllingen. 
  
Punkt 5: 
Connie Mikkelsen takkede for et godt samarbejde i det daglige. Hun havde nogle konkrete 
spørgsmål og bemærkninger i forhold til godkendelsesordningen, og Tina Jepsen tog 
bemærkningerne ad notam. I forhold til boliggarantibeviser oplyser organisationen om dette på 
hjemmesiden.  
Tina Jepsen bemærkede endvidere, at organisationen i de kommende år står over for udfordringer 
i forhold til midlertidig genhusning, hvor antallet af egentlige udlejninger vil falde. Organisationen 
burde selv kunne løse udfordringen. Jesper Storskov tilkendegav, at midlertidig genhusning ved 
omfattende renoveringer er en god ide. 
 
Punkt 6: 
Tranevænget: regnskabet udviser et overskud. Beboerdemokratiet er yderst velfungerende, og 
vedligeholdelsestilstanden er god. 
Maglelund: regnskabet udviser overskud. Der er en helt ny bestyrelse, som blandt andet er et 
generationsskifte. Der er overvejelser om en helhedsplan, men den nye bestyrelse ser gerne visse 
renoveringer fremmet. 
Tranehaven: regnskabet udviser et overskud. Beboerdemokratiet fungerer men med 
rekrutteringsproblemer. Lars Jensen arbejder på nyrekruttering til afdelingsbestyrelsen. 
Vedligeholdelsesmæssigt er der ikke problemer. Afdelingen er med i Vild med Vilje. 
Moserne: Der er overskud på regnskabet. Beboerdemokratiet i afdelingen fungerer godt. 
Afdelingen har fokus på den kommende helhedsplan. Sagen om Dynamisk Varmeregnskab blev 
drøftet. 



Gillesager/Lindeager: regnskabet udviser overskud. Der er kommet nye beboere til i 
beboerdemokratiet. Afdelingen afventer gennemførelsen af helhedsplanen, som forventes at 
opstarte i 2023.  
T13 Silergården: regnskabet udviser overskud. Beboerdemokratiet er velfungerende og yderst 
aktivt. Afdelingen afventer helhedsplan og nedrivning af højhuset. 
Gurrelund/Bjerrelund: der er overskud på regnskabet. Beboerdemokratiet fungerer godt. 
Vedligeholdelsesmæssigt trænger tagene sig på. Der er fortsat ønske om flere boliger, men især 
om en uopvarmet traktorhal. 
 
 
Punkt 7:  
Lars Jensen oplyste, at der er store gener med parkering i forbindelse med fodboldkampe, og at 
man vil rette henvendelse til kommunen herom.  
 


