
Referat af styringsdialogmøde med Brøndbyparken 2021 
 

Tidspunkt: onsdag den 1. december 2021 
Sted: Brøndby Rådhus  
 
Deltagere: 
Formand Brian Nissen, Brøndbyparken  
Direktør Esbern Ott, Brøndbyparken 
 
Borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 3) 
Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, Brøndby Kommune (under pkt. 1 - 3) 
Socialdirektør Niels Møller (under punkt om Kravlegården) 
Stabschef Karen Kjeldgaard Petersen, Brøndby Kommune 
Afdelingsleder Connie Mikkelsen, Brøndby Kommune 
Juridisk konsulent Jesper Storskov, Brøndby Kommune (referent) 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst v/ borgmesteren 
2.  Fortsat drøftelse af strategi Brøndby2030, herunder indgåelse af grøn partnerskabsaftale 
3. Andre generelle emner: 

a. Evaluering af samarbejdet om Covid19-indsatsen 
b. Parallelsamfundslovgivningen  

4. Gennemgang af organisationens forhold 
a. Regnskab 
b. Beboerdemokrati 
c. Andet 

5. Udlejning 
a. Udlejning/anvisning generelt 
b. Opfølgning på udlejningsaftale 

6. Gennemgang af afdelingerne 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Punkt 1: 
Kent Magelund bød velkommen og udtrykte, at det var godt, at vi igen kunne mødes fysisk. 
 
Herefter blev drøftet sagen om placering af kommunens sociale tilbud Kravlegården, hvor Niels 
Møller redegjorde for forhistorie og aktuel status samt spurgte til en placering langs banen på 
Brøndbyparkens grund. Brian Nissen oplyste, at sagen havde været vendt med 
afdelingsbestyrelsen, og at svaret ikke var positivt. Begrundelsen var risikoen for gener for de 
beboere, hvis lejligheder vender ud mod den påtænkte placering. Esbern Ott tilkendegav, at man 
gerne ville se på et konkretiseret projekt, og Kent Magelund foreslog, at man tog en fælles 
besigtigelse af mulighederne. Niels Møller opsummerede, at der skulle tages kontakt til Brøndby 
Boligselskab, foretages en fælles besigtigelse samt udarbejdes et konkret forslag til 
boligorganisationernes stillingtagen. 
 
Punkt 2: 
Peter Kjærsgaard Pedersen takkede for et godt fællesmøde i september og henviste til det 
udsendte udkast til en grøn partnerskabsaftale. Esbern Ott tilkendegav, at det ligger i 
boligorganisationens DNA at effektivisere og sørge for besparelser. Han nævnte som eksempel, at 



organisationen har fast pris-aftale på vindenergi. Alle tre afdelinger har godkendt opsætning af 
ladestandere. 
Peter Kjærsgaard Pedersen tilkendegav, at kommunen gerne tager imod input til aftalen, og at den 
ikke er forelagt Kommunalbestyrelsen endnu. 
Brian Nissen kommenterede på fællesmødets form og fandt det godt at møde repræsentanter for 
andre organisationer og deres afdelinger. 
 
Punkt 3: 
Corona-indsatsen: Peter Kjærsgaard Pedersen takkede indledningsvis for det gode samarbejde 
med boligorganisationerne og redegjorde herefter for den aktuelle status, hvor der er høje smittetal 
i kommunen. Kommunen er på denne baggrund ramt af de særlige sanktioner. Esbern Ott oplyste, 
at corona også fylder meget i organisationen, og at man blandt andet har aflyst alle arrangementer. 
Brian Nissen supplerede med, at man havde bedt rengøringen koncentrere sig om afspritning m.v. 
Parallelsamfund: Peter Kjærsgaard Pedersen orienterede om den netop vedtagne lov, der har den 
konsekvens, at Brøndby Nord bliver et forebyggelsesområde, hvor der blandt andet stilles krav om 
fleksibel udlejning. Brøndbyparken bliver ikke direkte berørt, og udlejningsaftalen skal ikke ændres. 
Indirekte kan der være en følgevirkning på grund af de skærpede anvisningsregler, men det vil 
formentlig have et meget begrænset omfang. 
Generelt: Brian Nissen og Esbern Ott oplyste, at der er flere uafklarede forhold i forbindelse med 
afvanding m.v. efter kommunalt vejarbejde i Bredager/Gillesager, idet kommunen ikke har fulgt op 
på lovede tiltag. Jesper Storskov sender kontaktoplysninger på den nye leder af Materielgården og 
videregiver sagerne til Teknik- og Miljøforvaltningen. Kent Magelund nævnte, at han havde fået en 
borgerhenvendelse om manglende genplantning af træer, og efter drøftelse var der enighed om, at 
de pågældende træer ikke kan genplantes, da der i praksis ikke er plads til dem. Brian Nissen 
oplyste endeligt, at trafikken til skolen er problematisk, og at det måske var en ide at holde et 
fælles møde om dette punkt.  
 
Punkt 4:  
Der er ingen bemærkninger til regnskabet, der udviser et mindre overskud. 
Beboerdemokratiet fungerer fint, og i forhold til polemikken om Esbern Otts rolle som dirigent på 
afdelingsmøderne oplyste Brian Nissen, at man fremover vil arbejde med andre løsninger. Han 
nævnte videre, at organisationsbestyrelsen vil udsende nyhedsbreve til alle beboere. 
Organisationen er lidt relativt overrepræsenteret for så vidt angår beboerklagenævnssager, men 
efter en gennemgang af de enkelte sager giver dette ikke anledning til bemærkninger. 
Pr. 1. januar 2022 er der ansat en ny administrationschef, og at der herefter vil være en længere 
overgangsperiode til Esberns Otts pensionering. 
Der er stadig problemer med narkotikahandel på torvet. 
 
Punkt 5: 
Connie Mikkelsen tilkendegav, at der er et godt samarbejde i det daglige. De sager, der har været, 
er blevet løst. 
Esbern Ott redegjorde grundigt for udlejningen efter udlejningsaftalen, herunder at 21 % var blevet 
udlejet efter de fleksible kriterier. De store lejligheder går dog primært til den interne oprykning. 
 
Punkt 6: 
Afd. 1: regnskabet udviser et større overskud. og der er kun revisionsbemærkninger om 
finansieringen af helhedsplanen.  Der verserer stadig voldgiftssager omkring renoveringen. 
Beboerdemokratiet er udfordret af kritiske beboere. Der har været en vis udskiftning i bestyrelsen, 
men den nye bestyrelse er ved at finde en arbejdsform. 
Afd. 3: der er et større overskud. Revisionsbemærkningen om utilstrækkelige henlæggelser til 
fraflytning er der taget hånd om ved fordobling af henlæggelserne. Beboerdemokratiet er rimeligt 
fungerende. 



Afd. 4: regnskabet udviser et stort overskud. Beboerdemokratiet fungerer godt, idet der er en ny 
bestyrelse, som dog er besat med beboere, der har erfaring fra bestyrelsen tidligere. 
 
Punkt 7:  
Intet 
 


