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Referat af styringsdialogmøde med Brøndbyernes Andelsboligforening 2020 
 

Tidspunkt: tirsdag den 24. november 2020 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Alexander Bruhn Skjøth 
Direktør Kasper Nørballe, FA09 
 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 og 2) 
Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, Brøndby Kommune (under pkt. 1 og 2) 
Stabschef Karen Kjeldgaard Petersen, Brøndby Kommune 
Afdelingsleder Connie Mikkelsen, Brøndby Kommune 
Juridisk konsulent Jesper Storskov, Brøndby Kommune (referent) 
 
Dagsorden: 
 

1. Samarbejde om implementering af Brøndby2030 
2. Andre generelle emner 
3. Gennemgang af organisationens forhold 
4. Gennemgang af de enkelte afdelinger 
5. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Pkt. 1: 
Peter Kjærsgaard Pedersen indledte med en velkomst og præsentation af kommunens deltagere. 
Connie Mikkelsen har siden sidste møde overtaget ledelsesfunktionen i forhold til boliganvisningen 
i Borgerservice. 
 
I forhold til strategien Brøndby2030 var det planen at orientere generelt på det indkaldte 
fællesmøde i oktober, som desværre måtte aflyses. Derfor ville der på dagens møde blive givet en 
kort gennemgang som oplæg til et kommende samarbejde. 
 
Brøndby2030 er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse efter en længere politisk proces og 
borgerdialog, der påvirkede den endelige strategis udformning. Der er tale om en strategi i et 10 
års perspektiv, der skal definere retningen for Brøndby Kommune som lokalsamfund. Kodeordet 
for strategiens vision er ”fællesskaber”, ligesom visionen udtrykker en retning. Med henblik på 
udmøntning af strategiens vision er opstillet 5 fokusområder, som vi ønsker at samarbejde med 
boligorganisationerne omkring. 
 
Første fokusområde er flere i uddannelse og beskæftigelse, idet indsatsen har fokus på børn og 
unge. Alexander Bruhn Skjøth bemærkede hertil, at boligorganisationen er begyndt at tage 
lærlinge, primært fra Brøndby. Peter Kjærsgaard Pedersen bemærkede, at dette var et godt 
eksempel på et initiativ, der understøtter strategien. 
 
Andet fokusområde er variation i natur og grønne områder, hvor de almene boligorganisationer 
med deres mange grønne arealer er en samarbejdspartner, som kommunen gerne vil i dialog med. 
Alexander Bruhn Skjøth oplyste, at man er ved at udarbejde et biodiversitetsoplæg.   
 
Tredje fokusområde er mere idræt og bevægelse hele livet, hvor kommunen nu deltager i et 
projekt om bevægelse i regi af DIF og DGI. 



 
Fjerde fokusområde er varierede boligformer, som er et område, der spejler boligpolitikken. 
 
Femte fokusområde er klimavenlig kommune, hvor Brøndby er med i første bølge af 
klimakommuner, og hvor boligorganisationerne er naturlige samarbejdspartnere. 
 
Med afsæt i gennemgangen af fokusområderne spurgte Peter Kjærsgaard Pedersen, om BAB 
kunne se nogle samarbejdsflader. Alexander Bruhn Skjøth nævnte, at man er ved at lave en plan 
for udbredelse af elladestandere i alle afdelinger. Kent Magelund bemærkede hertil, at dette 
kræver en større samlet indsats af kommune, boligorganisationer og virksomheder med henblik på 
en plan for hele Brøndby. Kasper Nørballe supplerede med, at BAB gerne indgår i en overordnet 
skybrudssikringsplan, som sikkert kunne give økonomiske fordele for de involverede. Peter 
Kjærsgaard Pedersen oplyste hertil, at der er en klimasikringsplan på vej i det politiske system.  
 
Kasper Nørballe nævnte endvidere LAR-projekter kombineret med biodiversitet, hvor man havde 
et eksempel fra Gladsaxe Kommune. Han mente, at man huslejeneutralt kunne fremtidssikre 
afdelingerne på dette punkt. Peter Kjærsgaard supplerede med, at dette kunne være et emne på 
fællesmødet, som formentlig kan blive afholdt efter sommerferien som et fysisk møde. Han 
håbede, at bestyrelserne kunne drøfte strategien inden da, og kommunen kommer gerne til et 
møde for at informere nærmere om strategien. 
 
Punkt 2: 
Covid-19: 
Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede generelt om Covid-19 situationen, hvor Brøndby 
Kommune er stærkt udfordret, herunder om de igangværende tiltag. Kommunen er glade for 
dialogen med boligorganisationerne og opfordrede til at holde den tætte kontakt. Kent Magelund 
supplerede, at kommunen havde fået ros for den omfattende testning blandt de unge, og at han 
håbede på en vaccine inden så længe. Kasper Nørballe oplyste, at man i boligorganisationen 
gjorde, hvad man kunne med information og opfordringer til at passe på. Ejendomskontorene har 
ikke været ramt. 
 
Andre emner: 
Alexander Bruhn Skjøth tilkendegav, at man gerne ville bygge mere, for eksempel ved en udvikling 
af Priorparken. Kent Magelund bemærkede, at han havde noteret sig FA09s projekt om 
andelsboliger. Peter Kjærsgaard Pedersen oplyste, at der er muligheder inden for rammerne af 
boligpolitikken, hvortil Alexander Bruhn Skjøth replicerede, at det var vigtigt ikke at afskrive 
familieboligerne.  
 
Alexander Bruhn Skjøth tilkendegav, at organisationen fortsat er interesseret i matr.nr 5s 
Brøndbyøster, og at man gerne laver et oplæg som udgangspunkt for dialog.  Man er også 
interesseret i at få set på matrikelforholdene langs Gillesager. 
  
Pkt. 3: 
Der var ikke bemærkninger til regnskabet, der udviste overskud. Med hensyn til 
effektiviseringsindsatsen oplyste Kasper Nørballe, at organisationsbestyrelsen havde godkendt 
samdrift i alle tre afdelinger, hvilket burde give besparelser og bedre lokal styring. Samtidig kunne 
samdriften afhjælpe rekrutteringsproblemer til de mindre afdelinger.  
Med hensyn til beboerdemokratiet oplyste Alexander Bruhn Skjøth, at der havde været visse 
udfordringer, som der var kommet styr på, og demokratiet er velfungerende. 
Der var intet at bemærke til beboerklagenævnssagerne. Kasper Nørballe oplyste, at man havde 
fået medhold i retten i en sag om boligbytning. 
Connie Mikkelsen tilkendegav, at der er tilfredshed med samarbejdet om boliganvisningen.  



Med hensyn til udlejningsaftale tages dette op, når de andre aftaler skal fornys.  
 
Punkt 4.a. Brøndby Parkvej 
Der er et mindre underskud på regnskabet. 
Vedligeholdelsesmæssigt er tilstanden mindre god nu, og det primære problem er byggeskader 
vedrørende gavle. Helhedsplanen bliver formentlig ikke til noget., men boligorganisationen vil tage 
kontakt til Landsbyggefonden for at høre, om der kan opnås støtte til gavlprojektet. 
Beboerdemokratiet er velfungerende. 
 
Punkt 4.b.Torvestien: 
Intet at bemærke til regnskabet. 
Beboerdemokratiet er velfungerende – ca. 1/3 af lejemålene kommer til afdelingsmøderne. Der er 
en aktiv formand. 
Vedligeholdelsestilstanden er ok. 
 
Punkt 4.c Gillesager: 
Regnskabet viste et overskud, og på den baggrund gennemgås budgettet for 2021 igen. 
Beboerdemokratiet er velfungerende. 
 
 
Punkt 5: 
Intet. 
 
 


