
Sagsbeh.: Jesper Storskov 

sags nr.: S2015-46486 

Dokumentnr.: D2020-27205 

Dato: 07-12-2020 

 

Referat af styringsdialogmøde med AAB, afd. 53, 2020 
 

Tidspunkt: onsdag den 2. december 2020 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Bestyrelsesmedlem Tessa Sørensen, afd. 53 
Afdelingsrådgiver Marianne Heick, AAB 
 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 og 2) 
Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, Brøndby Kommune (under pkt. 1 og 2) 
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 
4. Gennemgang af afdelingen 
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.  
 
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. 
 
Med afsæt i gennemgangen af fokusområderne spurgte Peter Kjærsgaard Pedersen, om AAB 
kunne se nogle samarbejdsflader. Tessa Sørensen tilkendegav, at det kunne mere godt med mere 
spændende udearealer, men at det jo var op til beboerne. 
 
Peter Kjærsgaard supplerede med, at der skulle være et fællesmøde, som formentlig kan blive 
afholdt efter sommerferien som et fysisk møde. Han håbede, at bestyrelsen kunne drøfte 
strategien inden da, og kommunen kommer gerne til et møde for at informere nærmere om 
strategien. 
 
Punkt 2: 
Jesper Storskov takkede for det gode samarbejde om udlejningsaftalen. Marianne Heick oplyste, 
at aftalen var godt implementeret. Connie Mikkelsen oplyste, at der var et fint samarbejde i det 
daglige. 
 
Punkt 3: 
Covid-19: 
Kent Magelund orienterede generelt om status på Covid-19 situationen, hvor Brøndby Kommune 
er stærkt udfordret, herunder om de helt aktuelle tiltag. Han oplyste, at kommunen havde fået ros 
for den omfattende testning blandt de unge, og at han håbede på en vaccine inden så længe. 
Tessa Sørensen oplyste, at man i afdelingen havde indført flere forholdsregler, herunder ekstra 
trappevask og krav om mundbind på fælles faciliteter. Beboerne er gode til at minde hinanden om 
at passe på. 
 
Andre emner: 
Marianne Heick oplyste, at der tilsyneladende er kommet flere problembeboere i afdelingen, som 
ødelægger trivslen for de øvrige beboere. Kent Magelund oplyste, at Kredsrådet, som han er 
medlem af, har haft det som tema, da det er et stigende problem. Politiet har lavet et særligt team 
til at varetage disse sager. Tessa Sørensen supplerede med, at mange beboere, der var naboer til 
en problembeboer, har valgt at flytte, hvilket blot medfører, at de nye beboere overtager problemet. 
Connie Mikkelsen oplyste, at der kunne være tale om langstrakte processer, hvor man fra 
kommunens side prøver at støtte de svage borgere. 
 
Punkt 4: 
Der er et større underskud på regnskabet, som skyldes øgede vedligeholdelsesudgifter. Tessa 
Sørensen oplyste, at der er en renoveringsplan på vej, som skal forelægges beboerne til foråret. 
Der bruges fortsat mange penge på vedligeholdelse, men huslejen er rimelig. 
 
Med hensyn til beboerdemokratiet er der en ny bestyrelse, som har et godt internt samarbejde. 
Man har opdateret selskabslokalet, og man afsøger interessen for beboerklubber. 
 
Punkt 5: 
Intet. 
 
 


