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Referat af styringsdialogmøde med Brøndby Boligselskab 2020 
 

Tidspunkt: tirsdag den 8. december 2020 
Sted: Brøndby Rådhus (virtuelt møde)  
 
Deltagere: 
Formand Michael Buch-Barnes, Brøndby Boligselskab 
Næstformand Eva Leander Mikkelsen, Brøndby Boligselskab 
Bestyrelsesmedlem Annette Jønsson, Brøndby Boligselskab 
Forretningsfører Jørgen Rasmussen, Brøndby Boligselskab 
Driftschef Jesper Grønhøj Løvkilde, Brøndby Boligselskab 
Udlejningschef Helle Jørgensen, Lejerbo  
Projektleder Brian Hartmann Nielsen, Lejerbo 
Projektleder Jesper Kort Andersen, 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 

a. Covid-19 
b. Udviklingsplan Brøndby Strand 

3. Emner fra Brøndby Boligselskab 
a. Helhedsplanen i Afdeling 601 Kirkebjerg. 
b. Kirkebjergsalen. 
c. Horsedammen. 

4. Opfølgning på udlejningsaftale 
5. Gennemgang af organisationens forhold 
6. Gennemgang af de enkelte afdelinger 
7. 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.  
 
Michael Buch-Barnes oplyste, at boligorganisationen allerede kunne byde ind på fokusområderne. 
Da uddannelse er vigtigt, ansættes der 2 lærlinge 1. kvartal 2021. Med hensyn til bevægelse har 
man i flere år haft et fitnesscenter, som har ekspanderet det seneste år, og det overvejes at 
tilknytte en fysioterapeut. Ladestandere vil blive iværksat 1. kvartal 2021. Michael Buch-Barnes 
understregede også vigtigheden af, at der bygges og renoveres bæredygtigt, herunder med 
solceller, individuel forbrugsmåling m.v., og at blandede boligformer var på dagsordenen i 
organisationsbestyrelsen. Han tilkendegav afslutningsvis, at boligorganisationen vil tage ansvar på 
alle punkter. Peter Kjærsgaard Pedersen konstaterede, at der er grobund for rigtig meget 
samarbejde om strategien. Det aftaltes, at Brøndby kommune kan præsentere strategien på næste 
repræsentantskabsmøde.  
 
 
Punkt 2: 
2.a Covid-19: 
Kent Magelund gav en status på Covid-19 situationen, hvor Brøndby Kommune er stærkt 
udfordret, herunder om de igangværende tiltag og dialogen med boligorganisationerne og 
trossamfundene. Brøndby Boligselskab havde før mødet fremsendt oversigt over 
boligorganisationens tiltag, og Michael Buch-Barnes orienterede om de mange tiltag. Jesper 
Grønhøj Løvkilde supplerede med, at der var fokus på Covid-19 i driften, og at man kun løste 
akutopgaver frem til 3. januar 2021. Kent Magelund takkede for indsatsten og sluttede af med, at 
vaccinen kan skimtes i horisonten, og at vi alle må tage ansvar indtil da.  
  
2.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. Michael Buch-Barnes tilkendegav, at der skal gøres noget ved centeret, og at 
det er vigtigt at inddrage øvrige grundejere. Brøndby Strand ligger i et smørhul, men tales for 
meget ned. Brøndby Kommune kunne eventuelt orientere om udviklingsplanen på BiB-møde den 
16. januar 2021. HP4 indeholder elementer, der kan indgå i arbejdet; evt. kan styregrupperne 
flettes sammen. Evt. kan der holdes temamøde for boligorganisationerne og afdelingerne. Han var 
enig i målet om skriftlig samarbejdsaftale. Kent Magelund tilkendegav, at han kunne følge tankerne 
i boligorganisationens udsagn. Udviklingsplanen giver os en god chance, som vi skal udnytte. 
Peter Kjærsgaard Pedersen supplerede med, at et temamøde for afdelingerne var en god ide. 
 
 



Punkt 3: 
3.a. Helhedsplan Kirkebjerg: 
Brian Hartmann Nielsen præsenterede baggrunden for den helhedsplan, der nu har fået støtte fra 
Landsbyggefonden, herunder problemet med manglende badeværelser i rækkehusene. Eva 
Leander Mikkelsen supplerede med, at der havde været mange udfordringer i afdelingen, og at 
man havde været nødt til at tage fat i sagen. Der er stadig problemer med opstigende grundfugt 
trods LAR-projektet. Huslejemæssigt vil man se på mulighed for støtte fra dispositionsfonden.  
 
3.b. Kirkebjergsalen: 
Michael Buch-Barnes oplyste, at afdeling 601 ikke havde et fælleshus, og at man fortsat var 
interesseret i at overtage Kirkebjergsalen. Kent Magelund håbede, at der kunne findes en god 
løsning i forhold til kommunens lejer, og Michael Buch-Barnes var enig i, at man skulle tage de 
menneskelige hensyn. Eva Leander Mikkelsen spurgte til lån af sal på Brøndbyvester Skole, og det 
aftaltes, at man kunne skrive til Jesper Storskov om det.  
 
3.c Horsedammen/Gnisten: 
Jesper Kort Andersen præsenterede det oplæg til bebyggelse på Gnisten, som tillige var fremsendt 
inden mødet. Der er tale om et forslag med 27 seniorboliger i et aktivt fællesskab. En mulig 
tidsplan indebærer ibrugtagning i 2024. Peter Kjærsgaard Pedersen tilkendegav, at det var et 
lovende oplæg, og at der på dette grundlag skulle indledes en nærmere dialog med Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Kent Magelund synes, at det var et spændende projekt, som kommunen vil se 
nærmere på. Det aftaltes, at Jørgen Rasmussen er kontaktperson. 
 
 
Punkt 4: 
Jesper Storskov takkede for udlejningsaftalen og samarbejdet omkring tilvejebringelsen. Connie 
Mikkelsen oplyste, at der pt. er 47 skrevet op til 607 Hallingparken. På forespørgsel fra Michael 
Buch-Barnes oplyste hun, at boligsøgende kunne henvises til hende. Hun tilkendegav endvidere, 
at der er et godt samarbejde i det daglige, og at eventuelle problemer løses ved dialog. Helle 
Jørgensen var enig heri. Hun mente, at kriterierne kunne være svære at forstå for de 
boligsøgende. Der var enighed om, at aftalen skulle køres ind, så man skal se tiden an.  
 
Punkt 5: 
Regnskabsresultatet er ok, idet man i forhold til Landsbyggefondens bemærkninger tog status til 
efterretning. 
Beboerdemokratiet er velfungerende. 
I forhold til fraflytningsregninger blev det konstateret, at den tidligere ophobning er afviklet. 
Der er ansat en aktivitetsmedarbejder (2-årig projektansættelse) til det boligsociale arbejde i afd. 
601, 603 og 604. 
 
 
Punkt 6: 
Punkt 6.a. Kirkebjerg: 
Der er et mindre underskud på regnskabet, men intet problematisk. 
Man drøftede overordnet den skimmelsvampsag, der har verseret. 
 
Punkt 6.b. Brokær: 
Der er fortsat et verserende problem med sikkerhedsdøre, hvor voldgiftssagen er vundet. 
Lovliggørelse er sat i værk. 
Omkring frasalget af butikslængen efterlyste Jørgen Rasmussen endeligt svar fra kommunen om 
de sidste forhold til afklaring. Nedrivning kan starte til foråret. 
 



Punkt 6.c Brøndby Nord:  
Udskiftning af MgO-plader er afsluttet. Der arbejdes på tryghedsskabende foranstaltninger 
sammen med politiet. 
Michael Buch-Barnes nævnte, at der er dårlig dialog omkring børneinstitutionen vedrørende en 
konkret sag med beskæring af træer. Det aftaltes, at Jesper Storskov sender et brev med 
kommunens synspunkter. 
 
Punkt 6.d. Ulsøparken: 
Skema A for renovering af højhusene er til behandling. Michael Buch-Barnes tilkendegav, at man 
skulle finde nogle rådgivere, der kunne lave en robust og kvalitetspræget løsning, der kan holde i 
40 år. 
Vagtordningen er fortsat og udvidet til øvrige afdelinger, da det må konstateres, at den virker. 
 
Punkt 6.e og f. Hallingparken:  
Der er udfordringer med Remondis, både med kvalitet og service. 
I forhold til Mejsely påregnes det at omdanne bygningen til et fælles driftskontor for de 4 afdelinger. 
 
Punkt 6.g. Dyringparken: 
Michael Buch-Barnes oplyste, at han er fungerende formand frem til næste afdelingsmøde i april. 
Renovering sker først om 6-7 år, hvorfor der er skærpet opmærksomhed på vedligeholdelsen. 
 
Punkt 6.h Bøgelunden: 
Afdelingen er fortsat velfungerende. Revisionsbemærkningerne til regnskabet blev drøftet, og der 
var enighed om, at der ikke var noget kritisk at forholde sig til. 
 
Punkt 6.i Rolands Have: 
Michael Buch-Barnes fungerer fortsat som formand. 
Afdelingen er i øvrigt velfungerende. 
 
Punkt 7: 
Intet. 
 
 


