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Referat af styringsdialogmøde med Brøndby almennyttige Boligselskab 2020 
 

Tidspunkt: mandag den 30. november 2020 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Ole Frank Larsen, Brøndby almennyttige Boligselskab 
Næstformand Jørgen Jeppesen, Brøndby almennyttige Boligselskab 
Afdelingschef Pia Jeppesen, DAB 
Udlejningschef Dennis Christensen, DAB 
Bestyrelseskonsulent Liselotte Hvidt, DAB 
 
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 
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. Liselotte Hvidt bemærkede hertil, at dette passer fint med den boligsociale helhedsplan i 
Brøndby Strand. 
 
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. 
Kent Magelund supplerede med, at flere boligorganisationer har meldt ind på dette fokusområde. 



Jørgen Jeppesen oplyste, at man gerne ville inddrage fællesarealerne, men at der var en 
økonomisk konsekvens ved dette. 
 
Tredje fokusområde er mere idræt og bevægelse hele livet, hvor kommunen nu deltager i et 
projekt om bevægelse i regi af DIF og DGI. Kent Magelund bemærkede, at afdelingens beboere 
kunne være målgruppe for en indsats. 
 
Fjerde fokusområde er varierede boligformer, som er et område, der spejler boligpolitikken. Jørgen 
Jeppesen henviste til de oplæg, som organisationen tidligere havde sendt som konsekvens af 
nedrivningssagen. Kent Magelund bemærkede hertil, at kommunen ikke er afvisende for andre 
boligformer, og at meget vil afhænge af den kommende udviklingsplan for bydelen. Liselotte Hvidt 
supplerede med, at organisationen er klar til at bygge seniorboliger m.v.  med henblik på en 
blandet beboersammensætning. 
 
Femte fokusområde er klimavenlig kommune, hvor Brøndby er med i første bølge af 
klimakommuner, og hvor boligorganisationerne er naturlige samarbejdspartnere. Jørgen Jeppesen 
replicerede hertil, at klimaindsats også er omkostningskrævende. 
 
Med afsæt i gennemgangen af fokusområderne kunne Peter Kjærsgaard Pedersen konstatere, at 
der er mulige samarbejdsflader i forhold til uddannelse/beskæftigelse, grønne områder og 
klimatilpasning. Kent Magelund tilkendegav, at vi er i en situation, hvor vi skal arbejde sammen om 
de gode løsninger, og at mange ting kan komme i spil, gerne med inspiration udefra. 
 
Punkt 2: 
På forespørgsel om boligorganisationens stillingtagen til det foreliggende udkast til udlejningsaftale 
oplyste Jørgen Jeppesen, at man vil afvente behandling i BiB. Der var enighed om, at den 
nuværende aftale kører videre, indtil der måtte blive indgået en ny. 
 
Connie Mikkelsen tilkendegav, at der er tilfredshed med samarbejdet om boliganvisningen. 
 
Punkt 3: 
Covid-19: 
Kent Magelund 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 oplyste 
endvidere, at kommunen havde fået ros for den omfattende testning blandt de unge, og at der ville 
blive en forstærket indsats frem mod jul. Liselotte Hvidt orienterede kort om boligorganisationens 
tiltag, og Ole Frank Larsen oplyste, at ejendomskontoret er lukket for fysisk fremmøde, og der har 
været foretaget hovedrengøring. Kent Magelund tilkendegav håb om en snarlig vaccine. 
 
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. På spørgsmål fra Jørgen Jeppesen oplyste 
han, at kommunen ønsker at indgå samarbejdsaftaler med de fem boligorganisationer, der er 
repræsenteret i området, ligesom andre centrale grundejere skal inddrages.  
Pia Jeppesen tilkendegav, at man var glad for at blive inddraget så tidligt i processen. Jørgen 
Jeppesen henviste til Grønby Strand-projektet, som desværre ikke er realiseret. Peter Kjærsgaard 
Pedersen oplyste, at der var gode eksempler fra andre kommuner, blandt andet om samarbejde 
medlem kommune og boligselskaber, og Kent Magelund udtrykte, at disse eksempler er en 
øjenåbner, der giver inspiration og mulighed for at tænke nyt i bydelen.  
  



Andre emner: 
Jørgen Jeppesen tilkendegav, at det fyldte meget i organisationen, at ¼ af boligerne forsvinder. 
Huslejen kan holdes uændret i 2021, men det er svært at spå om fremtiden. Man vil selvfølgelig 
gerne bygge for at opveje tabet, og Ole Frank Larsen supplerede med, at man gerne ville have et 
”vugge-til-grav” koncept. Der blev tilkendegivet utilfredshed med, at afdelingen lå sidst i perioden 
for så vidt angår renovering, idet afdelingen er den ældste med et påtrængende 
vedligeholdelsesbehov. Peter Kjærsgaard Pedersen udtrykte forståelse for holdningen. 
 
 
Punkt 4: 
Liselotte Hvidt oplyste, at regnskabet er færdigt og klar til underskrift i bestyrelsen. Der er et mindre 
overskud. DAB har valgt ikke at hæve administrationshonoraret. 
Omkring beboerdemokratiet oplyste Ole Frank Larsen, at aktiviteten er faldet drastisk. De 127 
beboere i højhusene har båret ca. 80 % af aktiviteten. Liselotte Hvidt supplerede med, at Covid 19-
udbruddet har gjort aktiviteter vanskelige. Ole Frank Larsen oplyste, at klublokalerne i højhusene 
er lukket, og at man leder efter erstatninger. 
Der var ingen beboerklagenævnssager, og Ole Frank Larsen tilkendegav, at man prøver at løse 
sagerne i mindelighed. Pia Jeppesen udtrykte ros til ejendomskontoret for at tage hånd om 
sagerne. 
Liselotte Hvidt oplyste, at 7 lejemål skal genhuses som følge af nedrivningen, men at man 
påregner at løse dette internt. Ventelisten aktiveres snart igen. 
 
Punkt 5. 
Rheumpark 
Nedrivningssagen fylder meget i afdelingen, blandt andet i forhold til udfordringer med 
trafikafviklingen. De sidste køkkenmoderniseringer er ved at blive afsluttet, og der er lavet ca. 100 
køkkener. 
Beboerdemokratiet er velfungerende, men aktiviteten er som nævnt faldende. Der er dog ingen 
rekrutteringsproblemer. Der er en lav fraflytningsprocent. 
Afdelingens placering i renoveringsrækkefølgen vil blive taget op i FBU. 
 
 
Punkt 6: 
Intet. 
 
 


