
Sagsbeh.: Jesper Storskov 

sags nr.: S2015-46486 

Dokumentnr.: D2020-27205 

Dato: 07-12-2020 

 

Referat af styringsdialogmøde med Lejerbo, Brøndby 2020 
 

Tidspunkt: mandag den 7. december 2020 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Brian Børgesen, Lejerbo, Brøndby 
Forretningsfører Jeannette Mosegaard Larsen, Lejerbo 
 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 2) 
Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 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. Opfølgning på udlejningsaftale 
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.  
 
Brian Børgesen oplyste, at man i Lunden og Gildhøj er ved at se på solceller som en mulighed. I 
Lunden har man lavet et grønt bælte for at skabe mere social aktivitet i afdelingen. I forhold til 
uddannelse har man haft en lærling, og men vil gerne gentage dette.  
 
 
Punkt 2: 
Covid-19: 
Kent Magelund orienterede generelt om status på Covid-19 situationen, hvor Brøndby Kommune 
er stærkt udfordret, herunder om de igangværende tiltag. Han udtrykte endvidere, at man måtte 
være positive, da vaccinen venter i horisonten. Brian Børgesen oplyste, at man havde lukket for 
personligt fremmøde på ejendomskontorerne, og at kun nødvendige beboeropgaver blev udført. 
Kommunens information bliver formidlet i afdelingerne. 
 
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. Brian Børgesen tilkendegav, at det var en 
god ide at inddrage boligorganisationerne. Han frygtede for centerets fremtid, hvis ikke der sker 
noget. 
  
Andre emner: 
Brian Børgesen oplyste, at der fortsat er problemer med bilkørsel på cykelstien ved Daruplund 59, 
og at der stadig var ønske om en bom. Peter Kjærsgaard Pedersen lovede at videreformidle 
problemet til Teknik- og Miljøforvaltningen. 
Brian Børgesen spurgte til parkeringssituationen. Kent Magelund oplyste, at en parkeringsordning 
er vedtaget og snart træder i kraft. Der skal indgås aftale med et parkeringsselskab, og der vil 
være mulighed for konkret tilrettelagte indsatser. 
 
 
Punkt 3: 
Jesper Storskov takkede for udlejningsaftalen og samarbejdet omkring den. 
Connie Mikkelsen udtrykte, at der er et fint samarbejde i det daglige, hvilket Jeannette Mosegaard 
Larsen kunne tilslutte sig. 
 
 
Punkt 4: 
Regnskabsresultatet er ok. I forhold til Landsbyggefondens bemærkninger er feriepengeproblemet 
ved at være løst. Jeannette Mosegaard Larsen oplyste, at de store boligselskaber konterer 
tillægsydelser forskelligt, og at Landsbyggefonden bør tilvejebringe en løsning. 
Beboerdemokratiet er velfungerende, og der er kommet nye i bestyrelsen. Der tilbydes kurser til 
nye bestyrelsesmedlemmer. 
Der arbejdes fortsat med effektivisering. Æbleblomsten er på grund af størrelsen svær at drive 
mere effektivt. Der arbejdes med fælles drift i boligorganisationen.  
 
 
 
 
 
 



Punkt 5: 
5.a Gildhøj: 
Der er ikke bemærkninger til regnskabet. I forhold til revisionens bemærkninger blev det oplyst, at 
der påregnes lån til finansiering af vedligeholdelsen. Jennette Mosegaard Larsen tilkendegav, at 
det var væsentligst, at vedligeholdelsesplanen gav det fulde og korrekte billede. 
Beboerdemokratiet er velfungerende. 
 
 
5.b Dammene: 
Regnskabet er tilfredsstillende.  
Der kæmpes stadig med fejl og mangler efter helhedsplanen, herunder også på grund af en 
entreprenørs konkurs. Mangelsafhjælpning er iværksat, blandt med midler fra driften. 
Beboerdemokratiet er velfungerende. Der arbejdes med opdatering af råderetskatalog. 
 
5.c. Daruplund:   
Regnskabet er tilfredsstillende. 
Beboerdemokratiet fungerer fint – det er dog en udfordring at få fællesskaber til at fungere. 
 
5.d. Æbleblomsten: 
Regnskabet viser fint resultat. 
I forhold til budgettvisten bemærkede Jesper Storskov, at kommunen gik ud fra, at Lejerbo 
opstillede det bedst mulige budget. Jeannette Mosegaard Larsen oplyste, at hun havde haft en 
drøftelse med bestyrelsen. 
Beboerdemokratiet fungerer godt og er ved at finde et naturligt leje. 
 
 
Punkt 6: 
Intet. 
 
 


