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Referat af styringsdialogmøde med Tranemosegård 2020 
 

Tidspunkt: tirsdag den 15. december 2020 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Lars Jensen, Tranemosegård 
Forretningsfører Martin Olsen, BO-VEST 
Afdelingsleder Tina Jepsen, BO-VEST 
 
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. Samarbejde om implementering af Brøndby2030 
2. Opfølgning på udlejningsaftale 
3. Andre generelle emner 

a. Covid 19-indsats 
b. Udviklingsplan Brøndby Strand 

4. Gennemgang af organisationens forhold 
5. Gennemgang af de enkelte afdelinger 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund indledte med en velkomst og præsentation af kommunens deltagere. Connie 
Mikkelsen har siden sidste møde overtaget ledelsesfunktionen i forhold til boliganvisningen i 
Borgerservice. 
 
Peter Kjærsgaard Pedersen oplyste, at 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.  
 
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.  
 



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.  
 
Martin Olsen tilkendegav, at meget af det præsenterede taler ned i det, der foregår i 
organisationen i forvejen. Der er for eksempel i Moserne lavet bede som en LAR-løsning, ikke af 
hensyn til biodiversitet, men til fordel for driften. I alle afdelinger er der ønske om ladestandere, 
hvilket organisations bestyrelsen arbejder med. I frohold til blandede boligformer er det et ønske, at 
de nedrevne boliger erstattes, idet organisationens grundtanke er plads til alle. Man er enig i 
visionerne, men vil gerne tættere på, hvordan de skal udmøntes i praksis. Peter Kjærsgaard 
Pedersen tilkendegav, at det er en spændende erfaring, at driften kan tilgodeses ved grønne 
projekter. Lars Jensen udtrykte ønske om, at strategien blev præsenteret for repræsentantskabet, 
jfr. kommunens invitation.  
 
Punkt 2: 
Jesper Storskov præsenterede status for aftalen, og det aftaltes, at han sender revideret udkast 
med henblik på et nyt møde. 
 
Punkt 3: 
3.a Covid-19: 
Kent Magelund gav en status på Covid-19 situationen, hvor Brøndby Kommune er stærkt 
udfordret, herunder om de igangværende tiltag. Martin Olsen kvitterede for kommunens 
kommunikationsindsats og oplyste, at der i organisationen er taget mange tiltag for at imødegå 
smitte, for eksempel ved at undlade fysiske møder og neddrosling af aktiviteter. Han tilkendegav, 
at det har været væsentligt at undgå smitte i forhold til udsatte grupper, og Kent Magelund takkede 
for indsatsen. 
  
3.b. Udviklingsplan Brøndby Strand: 
Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede overordnet om arbejdet med udviklingsplanen for Brøndby 
Strand, herunder mål og rammer, proces og indsatsområderne. Han tilkendegav, at 
boligorganisationerne er vigtige samarbejdspartnere og inviterede til dialog om en 
samarbejdsaftale. Lars Jensen udtrykte, at oplægget lød rigtig spændende, og at Tranemosegård 
gerne ville indgå i samarbejde og dialog. I forhold til Silergården er man interesseret i alle tiltag, der 
kan løfte området. Tina Jepsen tilkendegav, at det vil betyde meget for beboerne, at bydelen får et 
løft, og at det vil være positivt for udlejningen. Kent Magelund glædede sig til at komme i gang med 
udviklingsplanen. 
 
Punkt 5: 
Regnskabet er ok. 
Beboerdemokratiet bliver bedre og bedre, og der er en god dialog med afdelingsbestyrelserne. Det 
nedsatte byggeudvalg har fungeret godt og frigjort tid i organisationsbestyrelsen. 
De to tilsynssager omkring urafstemninger blev drøftet, og man overvejer kommunikationen om 
disse sager. 
Omkring effektiviseringsdagsordenen er der tale om en kulturøvelse, som formanden er meget 
interesseret i. 
Connie Mikkelsen udtrykte tilfredshed med samarbejdet om boliganvisningen og bekræftede på 
Tina Jepsens forespørgsel, at det typisk er de dyre lejligheder, der returneres. 
 



Punkt 6: 
Punkt 6.a. Tranevænget: 
Regnskabet er ok, og beboerdemokratiet er velfungerende. 
Byggesagen er blevet omdefineret og tilpasset en rimelig økonomisk ramme med fokus på 
klimaskærmen. Sagen fremsendes på et tidspunkt til kommunal godkendelse. 
 
Punkt 6.b.Maglelund:  
Regnskab er ok, idet man i forhold til revisionsbemærkningen kan oplyse, at afdelingen går ind for 
lånefinansieret renovering. Beboerdemokratiet er yderst velfungerende med en rutineret formand. 
Tæring af rørene er gået i sig selv igen. 
 
Punkt 6.c Tranehaven: 
Regnskabet er ok. 
Beboerdemokratiet fungerer nogenlunde, idet der er udfordringer med rekrutteringen. 
Renovering er afsluttet, og der kører sag på synsmæssige mangler. 
 
Punkt 6.d. Moserne: 
Regnskabet er ok. Beboerdemokratiet fungerer godt med god deltagelse. 
Helhedsplanen har fået tilsagn, idet de ustøttede arbejder skal bearbejdes af hensyn til 
huslejekonsekvensen. Lars Jensen udtrykte, at man i afdelingen gerne vil kunne tiltrække 
børnefamilier. 
 
Punkt 6.e. Gillesager/Lindeager:  
Regnskabet er ok. 
Beboerdemokratiet rummer visse udfordringer, hvilket afspejler et stort engagement med en livlig 
debat, især om fælleshus. Vedligeholdelsen er påvirket af den kommende helhedsplan. 
 
Punkt 6.f. Silergården: 
Regnskabet er ok, og beboerdemokratiet fungerer rigtig godt. 
Vedligeholdelsen er fortsat mindre tilfredsstillende, og for eksempel tekniske installationer har 
været problematiske i næsten 25 år. Man afventer gennemførelse af HP4. 
Omkring nedrivningshøjhuset blev det konstateret, at boligorganisationen har opfyldt sine 
forpligtelser i forhold til midlertidig udlejning. Genudlejning bliver formentlig indstillet.   
 
Punkt 6.g Gurrelund/Bjerrelund:  
Regnskabet er ok, og der er en god driftsøkonomi. 
Beboerdemokratiet er meget velfungerende, og næsten hele afdelingen kommer til 
afdelingsmøderne. Der er stadig ønske om udbygning samt forbedrede toilet/badfaciliteter. 
 
Punkt 6: 
Martin Olsen gjorde opmærksom, at der i 5 afdelinger er varslet huslejestigning uden 
afdelingsmødebeslutning på grund af corona-situationen. 
 
 


