
Web.referat nr. 108, torsdag d. 1. juli 2021 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 107 
Er godkendt 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 10. juni beboer i Øksen: Bruger hundegården og spørger, om der er mulighed for, at hegnet kan blive  
 lukket helt ned til jorden, da de små hunde smutter ud. 
  Mads har lovet at sørge for at ordne dette. 
 D. 14. juni, Martin Det Spirer: Info. om boligsociale aktiviteter i Gadehavegård 
  Taget ad notem. 
 D. 14. juni, beboer i Sylen: Spørger, om familien må sætte telt op enten ved grillhytten eller på græsplænen  
 overfor ifm studenterkørsel. 
  Vores fællesarealer er til alle beboernes brug. Beboerne får at vide, at de blot skal sørge for at rydde op efter sig. 
  Tillykke til dem som har fået hue på her i sommer. 
 D. 16. juni: Lise-Lotte, GadehaveGym: Af personlige årsager har den nuværende bestyrelse besluttet at trække sig og  
 har spurgt os, hvordan de skal forholde sig. 
  Vi har opfordret dem til at afholde en ekstraordinær generalforsamling 2 punkter. 1) Valg af mindst 3 nye  
  bestyrelsesmedlemmer. Hvis dette ikke lykkes – 2) GadehaveGym lukker. 

 Ifølge GDPR må den nuværende bestyrelse må ikke gemme medlemslister etc. Det er blevet aftalt med Ole  
 Nielsen, at de kan aflevere et usb-stik på Driftscentret med alle relevante oplysninger. De må gerne have det, da  
 det er forsmålstjenesteligt, hvis en ny bestyrelse bliver dannet indenfor en rimelig tid. 

  Ligeledes kan den afgåede bestyrelse afleverer foreningens dankort, afsluttede regnskab samt kontanter til  
  Driftscenteret, som vil sørge for overdragelses til rette vedkommende. 
 D. 18. juni Melis, Filografi: De har fået en fin modtagelse og rundvisning af Tom. Spørger, om vi har nogle borde og  
 stole, som de kan låne. De er i dialog med Høje-Taastrup kommune om at få opstartet en forening. 
  Klubben, Verdens levende musik, er flyttet til et lokale i Taastrup By. I det lokale de havde, står der borde og stole,  
  som Filografi gruppen kan få lov til at låne. Tom har lovet at sørge for, at det bliver sat ind i deres lokale. 
 D. 25. juni, CP: Høring fra HTK ang. Høje Taastrup C. 
  Vi har ingen kommentarer. 
 D. 29. juni, MH: Lene og Maria (Familieteamet) vil gerne i samarbejde med HTK og DGI opstarter ”Mød dit barn med  
 nærvær” til småbørnsfamilier i GHG. DGI stiller en instruktør til rådighed.  
 De vil gerne have lov til at bruge selskabslokalet tirsdag formiddage – startende med 6 gange – fra d. 7.  
 september. VIJ har sagt god for, at de kan bruge salen. 
  Vi synes, at det lyder som et rigtigt godt initiativ, og når salen er ledig, kan de sagtens bruge den. 
  Ang. måtter vil vi gerne give et økonomisk tilskud til dem. Spørger MH om hvilke måtter (måske skum- 
  puslespilsmåtter?) de skal bruge, og hvad de koster. Herefter tager vi stilling til, hvor meget vi vil give i tilskud. 
  Det er vores håb, at det er en aktivitet, som kan flytte med over i kvarterhuset, når det er klart. 
 
 Brev og telefonisk: 

Maria Det Spirer: De har ansøgt og fået t.kr. 100 fra Socialstyrelsen, som skal bruges på udflugter til familier i 
Gadehavegård med max. 50 deltager/tur. Maria og Lene vil tjekke coronapas hos de voksne.  
Det var oprindeligt meningen, at pengene skulle bruges til en kolonitur, men pga corona har de fået lov til at lave 
forskellige udflugter i stedet for.  
Eva vil igen i år gerne stå for forskellige sommeraktiviteter og bruge den mad, som hun får fra Fødevarebanken. 
Sidste år blev der købt badebassin og forskelligt legetøj, som kan bruges igen i år. 
Maria skønner, at udgiften i år vil være begrænset til ca. kr. 3.000, som Det Spirer godt kan forsvare at bruge på de 
aktiviteter. 
Derimod kan det godt være, at Eva også i år ønsker at lave aktiviteter i efterårsferien og op til jul. Her vil der blive 
ansøgt hos os i god tid. 
 Det er godt gået af Det Spirer at få de penge, som de har ansøgt om og at få planlagt udflugtsture i stedet for  
 kolonitur med hensyntagen til restriktionerne i forbindelse med corona. 
 
 
 



  
 Vi er meget positive indstillet overfor, at de evt. vil søge på Eva´s vegne til aktiviteter for beboerne i efteråret og  
 vinter. Vi har dog den betingelse, at der som minimum skal hænges opslag op i alle opgangene, så alle beboer har  
 mulighed for at deltage. 

 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 

a. Status på Kvarterhus 
 Projektgruppen arbejder på at få en udstilling med informationer om det kommende Kvarterhus. 

 b. Status på styregruppe 
 Planlægning af ekstraordinært beboermøde mhp afstemning af udviklingsplanen og Kvarterhuset med 

forudgående åbent hus a la det, som vi havde i sommeren 2020. Før sommerferien vil der blive omdelt et 
nyhedsbrev. 

  Parkeringspladser på Øtoftegårdsvej bliver pt. vendt med Høje-Taastrup kommune 
  Opgraderet hjemmeside forventes klar efter sommerferien. 

b. Mangelfuld info. om aktiviteter for beboerne af frivillige, hvor vi giver tilskud til. 
      Når vi får en ansøgning om aktiviteter for alle beboer i GHG, skal der som minimum hænges opslag op i alle           
      opgangene, så alle beboer har en mulighed for at tilmelde sig. 
d. Er mandeklubben aktiv? Det ser ud til, at rummet bliver brugt som opmagasinering  

  Driften har ikke kunne komme i dialog med formanden, hvorfor låsen bliver udskiftet. Det meste af det  
  opmagasinerede er blevet fjernet. 
 e.  Skråparkeringen på Murskeens p-plads er nu optegnet. 
 f. I uge 36 vil Dansk Kabel-Tv køre en kampagne for de beboere, som har abonnement hos dem, får tilbud om at få  
  gratis teknikker hjælp, hvis de har problemer med deres bredbåndsforbindelse. Beboerne bliver informeret med  
  opslag i opgangene. 
 g. Fibernet (Dansk Kabel-Tv) i Gadehavegård er muligvis en realitet i 2023 
 h. Husorden ikke opdateret siden 2013. Vores forslag fra 2017 om, at det ikke er tilladt at sætte afskærmninger op  
  på altanerne er ikke blevet indført. 
  Vi vil gerne have at vide, hvordan forretningsgangen er i forbindelse med ændringer til husorden. 
  Referaterne fra vores afdelingsmøder skal fremadrettet lægges i mappen på vores hjemmeside, så alle frit kan gå  
  ind og læse dem. Pt. skal man via et link til domea.dks hjemmeside og logge sig ind.  
  Referaterne skal være fyldestgørende beskrevet f.eks. med, hvad det er, som er blevet vedtaget.  
 j. Piktogram 
  Vi vil bede driften om at få et grafisk firma til at lave et med reglerne om boretider, hensyntagen til sin naboer  
  etc. 
  
Punkt 5: Arrangementer 
Under forudsætning af at der ikke kommer nye corona restriktioner. 
D. 29. juli – sommerfest i Café Gadehjørnet. – Vi tilmelder os hver især med det antal, som vi kommer. 
D. 14. oktober – Bakkesangerinde Anette Oxenbøll 
D. 28. oktober - Cafeens fødselsdag  
D. 11. november – Mortens aften i Caféen 
D. 25. november – tænding af juletræer 
D. 10. december – Cafeens julefrokost  
D. 12. december – juletræsfest. Fazi, Ibrahim og Jesper sørger for afholdelsen i år. Alice deltager, hvis det er muligt.  
 
Vi afventer svar fra Athenas på, hvornår Lone Hertz kan komme  
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Bliver omdelt d. 9. juli sammen med nyhedsbrevet om udviklingsplanen.  
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Havetur i Slagelse d. 26. august  
Julefrokost med driften lørdag d. 4. december 
Se i øvrigt nedenfor. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 
 
 



 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde:  
Ikke aftalt endnu 

 
Styregruppemøde: 

Den første onsdag i hver måned kl. 16:30 
 

Markvandring: 
Tirsdag d. 7. september kl. 10:00 

 
Su-møder: 

Mandag d. 4. oktober kl. 16:30 
Torsdag d. 16. december kl. 16.:30 

Torsdag d. 24. februar kl. 16:30 
Torsdag d. 28. april kl. 16:30 

 
 
 
 
Referent: Pia v. Benzon  
 
 
 


