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Referat fra bestyrelsesmødet B.B. afd. 605 den 6. februar 2018 i lokalet kl. 17:00 

 

Til stede: Beritt, Erkan, Jannie, Jens-Erik, Lippe, Lizzi, Søs, Thomas, Torben 

 Gæster: Stine Lund Hansen Netværkskontoret, Maher El-Khatib. 

 

 

 

Stine fortalte om besøget fra Muregården den 31. januar 2018 kl. 11-12. 

Stine havde en køreplan med ang. Oprettelse af Opgangsambassadører. Den rakte fra februar 2018 

til september 2018. Til rekruttering af beboere meldte Jens-Erik sig. Til opstart projektet meldte 

Torben sig. Der vil blive indkaldt til et opstartsmøde. Der var en debat, hvor bestyrelsen kom med 

flere gode ideer. Projektet kan donere ca. 5.000 kr. til opstart af ”Opgangsambassadører” 

 

 

Maher oplyste. At de problemer vi har i højhusets bagtrappe, opgange og kældre er almindelig i 

hele Brøndby Strandbebyggelsen. Der er tre grupperinger. En bestående af børn og unge, som 

holder til i opgangene for at være sammen. En bestående af personer over 18 år, som ryger 

cigaretter og hash. De bor som regel i opgangen og har social adfærd. Desværre rydder de ikke altid 

op efter sig. Den tredje gruppe er unge teenager med kriminel eller misbrugsbaggrund. De færdes 

over hele Brøndby Strand og har ikke noget fast tilholdssted. De fleste, som opholder sig uden for 

deres lejlighed er venlige. Der var enighed om at oprette en telefonkæde, som kunne bruges når der 

var generende adfærd på trappen eller lignende. De personer, som er tilmeldt konfronterer de 

uønskede personer om at forlade stedet og rydde op efter sig. Maher vil udforme et stykke papir, 

som vil blive omdelt i postkasserne. Der evalueres om ca. en måned. 

 

De to gæster forlod mødet. 

 

Bestyrelsen gik over til det ordinære bestyrelsesmøde. 

 

DAGSORDEN: 

 

Pkt. 1: Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 2: Lippe blev valgt til dirigent og Jens-Erik til referent.  

Pkt. 3: Referatet blev godkendt. 

Pkt. 4: Der afholdes møde den 7. februar 2018 i Brøndby Byggeudvalg. Beritt deltager. 

Pkt. 5: Vi mangler at få udlevet capkey til Cantainergården. Maleren er i gang med at male 

bagtrappen.  

Pkt. 6:  

- Jens-Erik har modtaget en mail fra Vestegnens Politi. De udtrykte at de desværre ikke har tid/ 

mandskab til at tage sig af den ulovlige parkering mellem de to Ulsø parker.  

- Der er pt. tilmeldt 4 personer til BL. Møde den 9. – 10. marts. Jannie og Thomas vil undersøge om 

de har mulighed for at deltage. De giver Lizzie besked.  

- Martin stopper som varmemester. 
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Pkt. 7:  

- Lizzie har været til Organisations Bestyrelsesmøde. Råderetten ang. nye køkkener er sendt til 

kommunen. Referatet er sat i mappen på kontoret. 

- Lippe har været til mødet ang. reservebedstemødre. Der var mødt mange op. Ældresagen vil sørge 

for at bedstemødrene bliver forsikret. 

- Torben har deltaget i Hjemmesidegruppe, møde ang. kriminalpræventiv indsats. Babagruppen er 

nedlagt. Der startet et nyt projekt op. 

- Jens-Erik har været på kursus om aktivitet igangsættelse. Svend Elkjær var igangsætter. Han 

deltog i mødet om arbejdsgruppen tryghed og trivsel. Her deltog tre deltagere fra Mulihuset. De var 

meget interesseret i at deltage i projektet. Karin har været ansat som gadearbejde i Brøndby 

igennem 18 pr. Michael er på orlov fra politiet og har deltaget i år. Han håber på endnu et år. Den 

tredje var en praktikant.  

- Lizzie meddelte, at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. februar kl. 

17, hvor indkaldelsen til afdelingsmødet skal vedtages og udsendes.  

 

Pkt. 8: Der var intet til punktet 

 

 

  

 


