
Referat af styringsdialogmøde med Lejerbo, Brøndby 2021 
 

Tidspunkt: tirsdag den 30. november 2021 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Formand Brian Børgesen, Lejerbo, Brøndby  
Forretningsfører Jeannette M. Larsen, Lejerbo  
 
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 
b. Opfølgning på udlejningsaftale 

6. Gennemgang af afdelingerne 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen og udtrykte, at det var godt, 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. Brian Børgesen tilkendegav, at aftalen så fin ud, og 
han gennemgik derefter punkt for punkt de initiativer i boligorganisationen, som svarer til de 
enkelte punkter i aftalen. Han var ikke så glad for buskadser af hensyn til risikoen for rotter, men 
træer vil være godt.  Han oplyste, at man havde sendt ansøgning til puljen for ladestandere. Kent 
Magelund bemærkede, at der er behov for en samlet strategi for ladestandere i kommunen. 
Peter Kjærsgaard Pedersen tilkendegav, at kommunen gerne tager imod input til aftalen, og at den 
ikke er forelagt Kommunalbestyrelsen endnu. 
 
Punkt 3: 
Udviklingsplan Brøndby Strand: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede kort om aktuel status og 
takkede for samarbejdet. Han bemærkede, at Brian Børgesens bekymring for centeret er båret ind 
i arbejdet. 
 



Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen takkede indledningsvis for det forbilledlige 
samarbejde med boligorganisationerne og redegjorde herefter for den aktuelle status, hvor der er 
høje smittetal i kommunen. Kommunen er på denne baggrund ramt af de særlige sanktioner. Med 
hensyn til coronapas for ansatte oplyste Jeannette M. Larsen, at dette bliver indført i Lejerbo fra 
førstkommende mandag. Brian Børgesen oplyste, at han selv havde haft corona inde på livet i 
afdelingen, og han overvejede håndspritdispensere i opgangene. Jeannette M. Larsen 
bemærkede, at Ishøj Kommune har afsat en pulje til den slags initiativer. 
 
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. Lejerbo, Brøndby bliver ikke direkte berørt, og udlejningsaftalen 
skal ikke ændres. Indirekte kan der være en følgevirkning på grund af de skærpede 
anvisningsregler, men det vil formentlig have et meget begrænset omfang. 
 
Punkt 4:  
Der er ingen bemærkninger til regnskabet. Jeannette M. Larsen oplyste, at 
revisionsbemærkningen om kontering af tillægsydelser vil udgå fra næste regnskab. 
Beboerdemokratiet i bestyrelsen fungerer fint, og Brian Børgesen oplyste, at man har god støtte fra 
administrationen. 
Organisationen er lidt relativt overrepræsenteret for så vidt angår beboerklagenævnssager, men 
nogle sager er afløb fra renoveringen i Dammene. 
 
Punkt 5: 
Connie Mikkelsen takkede for et godt samarbejde i det daglige. Borgerne har ikke helt opdaget, at 
kommunen ikke anviser 100 % til Gildhøj og Dammene. På forespørgsel fra Jeannette M. Larsen 
tilkendegav Connie Mikkelsen, at boligorganisationen ikke behøver at skærpe informationen om 
dette. 
Jesper Storskov bemærkede, at udlejningsaftalen fungerer fint, og at udlejningsafdelingen i 
Lejerbo er god til at søge tvivlsspørgsmål afklaret. 
 
Punkt 6: 
Gildhøj: regnskabet udviser et mindre underskud, og der er ingen revisionsbemærkninger. 
Beboerdemokratiet fungerer fint, og der er fokus på nødvendige vedligeholdelsesarbejder i 
langtidsplanen. 
Dammene: der er et større underskud, som skyldes regulering af økonomien efter renoveringen. 
Sagen om råderetskatalog giver visse udfordringer, også i forhold til beboerdemokratiet. De 
beboere, der gerne vil udnytte råderetten, er umiddelbart tilfredse. Der er snart valg til 
afdelingsbestyrelsen.  
Lunden: regnskabet udviser et stort overskud. Beboerdemokratiet fungerer rigtig godt, om end 
gennemsnitsalderen er ret høj. Brian Børgesen arbejder på nyrekruttering til afdelingsbestyrelsen. 
Med hensyn til vedligeholdelse er der fokus på facaderne. 
Æbleblomsten: Der er overskud på regnskabet, og henlæggelser til fraflytninger vil blive sat op. 
Beboerdemokratiet i afdelingen har gennemgået en positiv udvikling. Vedligeholdelsestilstanden er 
god. 
 
Punkt 7:  
Intet 
 


