
Web.referat nr. 107, onsdag d. 2. juni 2021 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 106 
Er godkendt 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 27. april Leyla Demerci og Melis Aydin: Vil gerne undervise dem over 15 år i GHG, som har interesse i filografi. 

De beskriver filografi som værende ”Et kunsthåndværk hvor man anvender søm og ståltråd for at fremhæve 
mønstret. Filografi er et håndarbejde, som udarbejdes ud fra ens kreativitet. Man kan designe forskellige mønstre 
via, at anvende det på en træplade og kan designe/udarbejde det man har lyst til. Kort sagt er Filografi kærligheden 
imellem søm & ståltråd.  
Filografi kan bidrage med, at man bliver mere kulturel bevidst, og dermed bliver man nysgerrig for forskellige 
kulturer hvor det fx, vil hjælpe blandt andet efterkommere med at integrerer sig i det danske forhold gennem 
kunsten.  
Afslutningsvis kan vi fremhæve at Filografi kan give et ”skub” ude til den virkelige verden, og dermed følge med i 
udviklingen i samfundet ved at deltage aktivt og være en del af fællesskabet.” 
Vi kan tilbyde dem det delvis lydisolerede lokale i kld. Murskeen 11. Hvis de ønsker at se lokalet og bruge det, skal de 
henvende sig på Driftscentret i åbningstiden. 

 D. 4. maj Annette Lyngbye, Murskeen 11: P-afgift og opstrengning af skråparkering på Murskeens p-plads 
 Har fået en afgift, fordi DinParkering´s vagt ikke har været klar over vores aftale om, at der godt må parkeres på det  
 optegnede kryds.  
 Der har været flere tilfælde, hvor der er blevet udskrevet p-afgifter pga forkert parkering på skråparkeringen. Vi vil  
 bede Ole om at få DinParkering til at optegne parkeringsbåsene helt. Betalingen for dette skal modregnes i  
 afdelingens bonus fra DinParkering. 
 D. 10. maj Mads: Havedag i Slagelse torsdag d. 26. august. Vi er inviteret med. 
 Alice, Jesper og Pia ønsker at deltage. 
 D. 22. maj beboer i Murskeen: Handicapbus til den årlige skovtur  
 Ansøgningen trukket tilbage, da der er fundet andre løsninger. 
 D. 25. maj Knud Anker Iversen: Invitation til at vi kan stille op til repræsentantskabet i Fjernvarmeværket. 
 Pga af mange mødeaktiviteter er der ingen af os, der har tid til at gå ind i det. 
 D. 26.5. Beboer i Sylen: Ønsker at blive ringet (tlf.nr.: 2729 1169) op ang. genhusning, da de ikke er blevet  
 klogere af at tale med genhusningsteamet.  
 Om det drejer sig om økonomisk hjælp, midlertidig/permanent genhusning, praktisk hjælp ifm flytning af  
 abonnementer, udlån af flyttekasser etc., henviser vi til genhusningskonsulenterne.  
 D. 26.5. Emil fra Miljø- og energicentret: Invitation til online Kick-off arrangement om Verdensmålene den 3. juni  
 2021. 
 Ibrahim deltager.  
 Mette Mogensen, Domea.dk: Vil høre vores mening om at kalde det kommende kvarterhus for ”Gadehuset”. Vil også  
 gerne høre os, hvad vi ønsker, at ejerforeningen skal hedde ”Gadehavegårdskvarteret”, ”Gadehavekvarteret”,  
 ”Gadekvarteret” eller ??   – skal dog også godkendes af Høje Taastrup Kommune. 
 Vi giver Mette Mogensen ret i, at det lyder moderne og street. Kvarterhuset kaldes fremover ”Gadehuset”. 
 Ang. den kommende grundejerforeningens navn taler vi om det på styregruppemødet onsdag d. 9. juni. 
 
 Brev og telefonisk: 
 D. 1.6., Nabil, HTK: Forespørgsel ang. gåtur i kvarteret. Nabil vil gerne have nogle beboere i alderen 40+ en tur med  
 for at høre deres mening om bl.a.  Øtoftegårdsvej, Kvarterparken og det kommende kvarterhuset. 
 Pia spørger nogle beboere, om de har tid og lyst til at gå med tirsdag d. 8. juni kl. 10.30. Jesper og Pia går med. 
 D. 2.6., Kirsten Mouritzen: Ansøgning til årets pensionisttur.  
 Turen går i år til Andelslandslandsbyen Nyvang, hvor de skal spise frokost på Café Madam Blå.  
 Pris per person: Kr. 340,- til dækning af entre, frokost platte, kaffe og lagkage.  
 Bus med 2 guide kr. 7.700 – Gislinge Turistfart & og NordvestTOURS 
 Depositum per person: Kr. 250, egenbetaling kr. 50. Gæster ude fra skal betale fuld pris kr. 340,- 
 Egenbetalingen har været den samme i mindst 9 år. Til næste år ser vi gerne, at den bliver sat op til kr. 100,-. 
 Beboer, som ikke er pensionister, skal fra næste år betale fuld pris, som det også var i ”gamle dage”. 
 



 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 

Der har været holdt ”tjek-ud-møde”. Her blev fremlagt alle opsamlingerne fra de forskellige workshops efter de 
indgåede kompromiser. Projektet er klart til at blive sendt i udbud til arkitektkonkurrencen.  
Det afgøres ultimo 2021, hvem vinderen er.  

b. Status på styregruppe 
 Beboermøde på Zleep d. 26.9.? Det var en høj pris – kr. 299,-/deltager – vi har fået tilbudt denne gang.  
 Ibrahim tager en snak med Nanna om en alternativ løsning. Vi ønsker ikke at få opsat telt.  
 Vi vil bede Peter om at få både Nagihan og Lene til at deltage på førstkommende styregruppemøde bl.a. på baggrund 

af henvendelsen under punkt 3. 
c.  P-pladser på Øtoftegårdsvej. Vejbesigtigelse ved Høje Taastrup kommune fredag d. 4. juni kl. 14:30.  
 Ibrahim og Ole deltager. 
d. Er mandeklubben aktiv? Det ser ud til, at rummet bliver brugt som opmagasinering  
 Vi vil bede driften undersøge om mandeklubben stadig ønsker at bruge lokalet, og om de aftalte forhold for brug af 

klublokaler er overholdt. 
e.  Møde om Acubiz mandag d. 7.6. kl. 13.  
 Jesper og Pia deltager 
f. Bede Driftscenteret om at gøre ekstra opmærksom på boretider. 
 Det er blevet meget udtalt, at der bliver boret på stort set alle tider af døgnet. Specielt om søndagen. 
 Selvom boretider etc. står i vores husorden, vil vi bede Driftscentret om at lave et piktogram med oplysning om,  
 hvornår det er tilladt at bore samt opfordre til, at der bliver taget hensyn til sine naboer. Dette skal udleveres til ny  
 indflyttere samt hænges op i opgangene. 
g. Artikel i Fagbladet Boligen med Andres om at afholde gode, informative beboermøder 
 https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2021/maj/nu-stemmer-beboerne-om-renoveringer-5-rad-til-god- 
 kommunikation/ 
h. Mangelfuld info. om test i beboerhuset 
 Desværre blev der ikke i første omgang hængt information op i opgangene om, at det i maj måned stadig ville  
 være muligt at blive pcr-testet for corona i beboerhuset. 
 Efter aftale med Driftscentret kom informationen op.  
 
Punkt 5: Arrangementer 
Alt aflyst indtil videre pga restriktionerne ifm corona. 
Onsdag d. 9. juni mødes eventudvalget for at finde ud af, om der er nogle af de planlagte events, der kan gennemføres 
under de nuværende restriktioner. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nederst 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Status på styringsdialogmøde med Høje Taastrup kommune d.d., hvor kundechef Carsten Pedersen, Jesper og Pia 
deltog. 
Der var stor ros til os for vores henlæggelser og samtidig at holde huslejestigningen på 0%. 
Også ros både til driften og til os for det gode samarbejde ifm information om corona og mulighed for testning i 
beboerhuset. 
Jesper og Pia gav udtryk for afd.bestyrelsens bekymring for GHG´s fremtid og beboersammensætning, da det pt. 
opleves, at der i de midlertidige udlejninger er for mange beboere, som hverken kan tale dansk eller engelsk.  
Vi er bekymrede for, at det får for mange af de ressourcestærke beboere til at flytte væk. Vi er bekymrede for, når GHG 
er færdig med udviklingsplanen, og hvis et flertal i Folketinget stemmer for den omtalte 30% regel, at GHG skal igennem 
endnu en omgang med tvungen flytning af beboere. 
Vi er selv interesserede i et område med en anden beboersammensætning, hvor hovedsproget er dansk. 
Høje-Taastrup kommune har meldt sig til en konkurrence om at blive den bedste kommune til at være ”Vild med vilje”. 
Dvs. at få flest områder med beplantning, som tiltrækker insekter. Vi blev spurgt, om vi er interesserede i at deltage i 
dette. 
 
 

https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2021/maj/nu-stemmer-beboerne-om-renoveringer-5-rad-til-god-


 
 
Da vi allerede har fået lavet flere steder med beplantning til insekter, har vi stor interesse i det.  
Det betyder, at nogle af vores driftsfolk vil blive inviteret til kursus i pleje af disse områder etc. 
 
 
 
 

 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 1. juli kl. 18:00 – kombineret møde og god sommerferie 
Restaurant Miklagaard, Frederiksborggade 27, 2400 Kbh. K 

 
 

Styregruppemøde 
Den første onsdag i hver måned kl. 16:30 

 
 

Møde om acubiz: 
Mandag d. 7. juni kl. 13:00 

Jesper og Pia deltager 
 
 

Ud at gå med Nabil, HTK sammen med nogle andre beboere 
Tirsdag d. 8. kl. 10:30  
Jesper og Pia deltager 

 
 

Eventsmøde: 
Onsdag d. 9. juni kl. 15:00 

Fazi, Alice, Jesper og Pia deltager  
 
 

Møde med Martin og Katja, Det Spirer 
Onsdag d. 16. juni kl. 16:00 

 
 

Referent: Pia v. Benzon  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


