
Web.referat nr. 109, onsdag d. 11. august 2021 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
Afbud: Alice Jensen 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 108 
Er godkendt 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 9.7. ON: Information om, at der går landmålere rundt i bebyggelsen ifm den kommende udviklingsplan. 
 Vi har set dem flere forskellige steder i bebyggelsen. 
 D. 15.7. ON: Tilbud på WiFi i beboerhuset ca. kr. 45.500.  
 ON vil forhandle prisen Dansk Kabel Tv, da vi mener, at det er langt i overkanten.  
 Den aftale vi har Danske Kabel Tv, om at de giver kr. 10.000,- om året til sociale aktiviteter, får vi ikke bruge for 2020  
 og 2021 pga coronaen. ON vil prøve at få inddraget de kr. 20.000,- i betalingen. Vores betaling til det nye anlæg skal  
 max. koste kr. 10.000,- 
 D. 23.7. ON: Har videre sendt en mail fra Miljø- og Energicentret med invitation dem og Høje Taastrup kommune til  
 Informationsmøde mandag d. 20.9. kl. 17:00 – 18:30 om ladestandere til el- og hybridbiler med fokus på etage- og  
 rækkehusbebyggelser.  
 På nuværende tidspunkt er der ingen af os, som har overblik over, om vi kan nå at deltage. 
 D. 26.7. Danske lejere – sekretariatet: Mødeindkaldelse til gennemgang af høringssvar ang. de nye lovforslag ang.  
 udsatte almene boligområder. Mødet afholdes torsdag d. 12. august. 
 Vi har ikke mulighed for at deltage. 
 D. 3.8. Beboer i Murskeen: Utilfreds over at dagens ret i caféen var rester fra sommerfesten. 
 Det var ikke rester, som havde været inde på bufféten, men mad som der var for meget af pga afbud på selve dagen. 
 Maden havde været på køl hele tiden. 
 Vi synes, at det var et rigtigt godt tiltag i disse tider, hvor der så stor fokus på madspild og passer godt med, at rigtig  
 mange efterlyser, at der genindføres "Caféens favoritter", som også var for meget produceret mad.  
 Vi må igen konstatere, at ikke alle kan tilfredsstilles.  
 D. 9.8. Nanna: Fotobog Gadehave Festival reception rykket grundet dårlig vejrudsigt for d. 10.8. til tirsdag d. 31.8. kl.  
 17 – 19. 
 Vi tilmelder os selv, hvis vi har mulighed for at deltage. 
 
 Brev og telefonisk: 
 
 Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 

a. Status på Kvarterhus 
Borgmestermøde d. 12.8.21 er blevet aflyst og flyttet til oktober. Mødet er med fysisk fremmøde. 
Jesper er i fuld gang med at få planlagt det åbne hus arrangement til kvarterhuset på plænen. Ibrahim har tilbudt 
sin hjælp. 

b. Status på styregruppe 
Planlægningen af beboermødet d. 19.9. blev gennemgået. 
Tilmelding via NemTilmeld, som Nanna har oprettet. 
Afd.bestyrelsen mødes kl. 10.30 i Taastrup Teater. 

 c.  Gamle p-billetter – DinParkering 
  Det viser sig, at DinParkering har lavet nye p-billetter i 2018 grundet forhøjelse på p-afgiften fra kr. 750,- til kr.  
  795,-. Vi har ikke fået oplyst, at de gamle p-billetter ikke længere kunne benyttes. DinParkering har oplyse, at de  
  er meget large med at give afgifter i de tilfælde, hvor der er blevet brugt en gammel p-billet.  
  Driften søger for, at der bliver hængt sedler op i opgangen med opfordring til at bruge de nye p-billetter. 
  DinParkering skal fremover sørge for, at vi beboere bliver orienteret om lign. ændringer. 

c. I forbindelse med driftens gennemgang af haver i uge 32, vil der også være fokus på afskærmninger på altaner og  
i haver, som ikke kan godkendes ifølge vores husorden, som nu er blevet opdateret efter afstemningen på 
beboermødet 2017. 
 
 
 
 



 
 e. SU-punkter: 
  Drøftelse af anlægsgartnernes arbejde – hvad har det kostet at få eksterne til at fjerne ukrudtet?  
  En beboer i Øksen har spurgt, om der er kan blive lavet et stykke, hvor de kan så og passe området. 
  Spørgsmål til Det Spirer om – næsten uløselig – nabokonflikt. Kan de hjælpe? 
  Hvad er egentlig Caféens åbningstider? Nogle kunder oplever, at de ikke kan købe kaffe f.eks. kl. 18.50 ifm  
  spisning. 
   
Punkt 5: Arrangementer 
Endnu en gang rykket Athenas for en dato for, hvornår Lone Hertz kan komme herud. 
Nyt eventmøde for 2022 mandag d. 18. oktober kl. 13.15, hvis Vibeke kan der. Det Spirer skal også inviteres med. Hvis 
de ikke har mulighed for at deltage, må vi klare os uden dem. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Da vi har mange møder, vil vi resten af året prøve at lægge vores bestyrelsesmøder efter et andet møde. Se 
nedenstående. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde:  

Onsdag d. 8. september efter styregruppemøde 
Mandag d. 4. oktober efter SU-møde 

Onsdag d. 10. november efter styregruppemøde 
Tirsdag d. 14. december kl. 18:00 på Cecilies i City2 

 
Styregruppemøde: 

Den anden onsdag i hver måned kl. 16:30 
 

Havedag i Slagelse: 
Torsdag d. 26. august  

Alice, Jesper og Pia deltager 
 

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

 
Ekstraordinært beboermøde om udviklingsplanen: 

Søndag d. 19. september kl. 10:30   
 

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  
 
 
 


