
Web.referat nr. 94, onsdag d. 15. januar 2020 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
Beboer i Murskeen vil bl.a. tale om hans forslag om Københavner bænke til det ordinære beboermøde 2014 og mangler 
ved den nyanlagte Kvarterpark herunder bænke.  ( mail sendt d. 18.12. om Københavner bænke og  Kvarterparken.  
 Beboeren medgiver, at der ikke står noget i referatet fra det ordinære beboermøde 2014 om Københavner bænke  
 eller antallet af renoveringer af bænke. Han mener, at det ikke er et fyldestgørende referat. 
 Vi har bestilt 2 nye bænke. Den overfor daginstitutionen Lunden bliver udskiftet og en ny på stien nedenfor  
 legepladsen udfor Murskeen 15. 
 Vi synes, at det vil være dybt uansvarligt at bruge penge på at opsætte mange, dyre bænke nu, hvor vi ikke ved, hvad  
 der bliver tilbage af GHG. 
 Beboeren har også sendt billeder og beskrivelser til, hvad han mener, der er fejl og mangler ved Kvarterparken. 
 Vi er enige i mange punkter, men henviser beboeren til at henvende sig til Nabil Chabaane, udviklingskonsulent i  
 team- og byudvikling, HTK, som vi allerede er i god dialog med. 
 Beboeren mener, at kritikken vil gavne mere, hvis vi står samlet om kritikken. Vi mener, at det vil virke kraftigere,  
 hvis hver enkelt borger selv tager kontakt – ikke via os i afd.bestyrelsen.  
 Selvom om Kvarterparken er blevet indviet, er det ikke alt, som der er færdigt der endnu. 
  
Punkt 2: Referat nr. 93 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 17.01. ON: Priser på dørpumper til beboerhuset t.kr. 36 og installering af strøm til grillhytten med strømboks  
 t.kr. 18.5 – begge incl. moms. 
  Er bevilliget og arbejdet bestilt.  
 D. 22.01. Beboer i Murskeen : Har en kommunal handicapplads, vil gerne have den overgivet til DinParkering, da hun  
 tit oplever, at der er nogle, som parkerer på hendes personlige p-plads. Politiet har ikke ressourcer til at gøre noget  
 ved det.  
  Vi har været i kontakt med DinParkering, som gerne vil være behjælpelige. Det blev aftalt, at beboeren selv tager  
  kontakt til DinParkering. Har efterfølgende fået en tilbagemelding fra beboeren om, at overdragelsen vil tage ca. 2  
  uger.  
 D. 29.01. ON: Ansættelse af 2 ejendomsfunktionærere  
  Rasmus har søgt nye udfordringer. Det er hans stilling, som bliver genbesat + 1 mere, hvilket vi er meget glade for. 
 D. 30.01. Panda Hjælpen: Søger om tilskud til fastelavnsfest på kr. 3.000 
  Bevilliget på samme vilkår som de øvrige gange. Jesper tager kontakt til Maria i Det Spirer.  
 D. 4.01. mail fra Maja Barslund, DFB: Vil gerne vide, hvem der er vores repræsentantskabsmedlemmer. 
  3 fra afd.bestyrelsen, Anita Adamsen, Nikita Holtz, Nada El-Khatib og John v. Benzon. Alice og Pia er i  
  organisationsbestyrelsen DFB.   
  
 Brev og telefonisk: 
   
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Vi afventer svar fra HTK på, hvilke funktioner de ønsker at få ind i huset. Ibrahim har sendt mail til Michael Ziegler  
 (borgmester) og Esat Senturk (formand for socialudvalget samt medlem af økonomiudvalget samt institutions- og  
 skoleudvalget) mhp at få et svar. 
b. Status på styregruppe 
 Indtil vi har svar på, hvilke blokke der bliver berørt af udviklingsplanen, fortsætter vi alle 5 fra afd.bestyrelsen i 

styregruppen. Herefter evaluerer vi, om vi går tilbage til de oprindelige 3 – Ibrahim, Jesper og Pia. 
 På næste møde vil vi gerne tale om, hvordan de næste orienteringsmøder skal afholdes samt om en studietur er 

relevant nu og i så fald hvortil. Vi har domea.dk prisen fr a sidste år. 
 
 
 
 
 
c.  Status på orienteringsmøde søndag d. 26. januar 
 Trods den triste situation, som vi beboere befinder os i, var der en god tone. Vi vil afgjort gøre vores bedste for at  



 holde flere af disse møder. Næste gang vil vi bede om, at der hyres en lydmand eller selv hyre en. 
  Ibrahim vil tage kontakt til Quality Hotel for at få en refusion i prisen pga den dårlige lyd. 
d. Status på beboer-følgegruppe. Nyt møde d. 11. februar  
 Her vil gruppen blive præsenteret for plancher fra de 5 arkitektfirmaer og få forklaringer på symboler etc. 
 På informationsmødet til følgegruppen d. 28. januar blev alle deltagere gjort opmærksom på af Mette Mogensen, at  
 de har tavshedspligt. De må kun tale indbyrdes i gruppen om, hvad de bliver præsenteret for. Det de ser, er IKKE  
 ensbetydende med, at det bliver endelige resultat. Deres mobiltelefoner skal afleveres til mødelederen ved ankomst  
 til mødet tirsdag d. 11. februar. 
 For at høre, hvad følgegruppen synes om de fremlagte idéer fra arkitekterne, deltager Alice og Pia, som ikke må  
 bidrage aktivt til dette møde. Hvis en deltager i gruppen ønsker det, kan vi fremlægge deresspørgsmål/kommentarer. 
 Der må ikke tages billeder e.lign.  
e. Status på coachting med BL  
 Vi aftaler at holde et møde kun med fokus på evaluering torsdag d. 20. februar. 
f.  Status på Øtoftegårdsvej – skiltene flyttes til lastvognsparkeringen  
 I næste GHG-nyt skal vi gøre opmærksom på, at der nu er sat skilte op i midten af parkeringsbåsen på Øtoftegårdsvej  
 med ”tilladt for lastvogne”  
 Det er vores og HTK´s håb, at vi på den måde kan begrænse antallet af lastvogne, som parkerer derude. 
g. Status på musikklubberne 
 DetViEr er godt i gang med at planlægge istandsættelse og flytning. De har fået lov til at bruge kælderlokalet i  
 Murskeen 11 til stille aktivitet, og det er blevet aftalt, at de under ingen omstændigheder må lade sidedøren ind til  
 kælderen stå åben.  
 Kommer der klager over larm, at døren stå åben e.lign. ser vi os nødsaget til at bede dem om at lukke helt ned i  
 kælderen. 
 Det er aftalt, at de bevilligede t.kr. 50 bliver administreret af Driftscentret, hvorfor al henvendelse skal sker der  
 fremover. 
 Vi har anbefalet klubben af besøge INSP! I Roskilde for at få inspiration til indretning. 
 Verdens Levende musikklub er ikke til at få kontakt med. Der er tilsyneladende intern konflikt i klubben. 
 Låsene bliver omstillet tirsdag d. 11. februar. Derefter må formanden henvende si g på Driftscentret for at aftale én  
 dag, hvor de kan tømme lokalet.  
 De er stadig velkomne til at indgå samarbejde med DetViEr for at få det bedst mulige ud af den gamle varmecentral. 
h.   Domea.dk Landskonference d. 3. – 4. april. https://www.domea.dk/nyheder-og-presse/nyheder/2020/1/har-du-

skrevet-landskonferencen-i-kalenderen/ Hvem deltager? 
 Alice og Pia deltager fra Organisationsbestyrelsen DFB. Jesper fra os. Ibrahim vil undersøge muligheden for at komme  
 lørdag. 
 Vi inviterer de 5 fra driften med, som vi plejer – dvs. Ole Nielsen deltager fra Organisationsbestyrelsen DFB. 
 Jesper kommer fredag, vi andre satser på at tage derover torsdag. 
i. Fælles opbevaringsrum for Gadehavefestivalen, beboeraktiviteter og os, er snart indflytningsklart. 
 Driften mangler at samle reoler, så burde det være klart til indflytning. 
 Har rykket Det Spirer for svar på, om de kan administrer at låne nøglen ud til beboerne, som arrangerer  
 fællesaktiviteter for beboerne, f.eks. Sommersjov, hygge ved pizzaovnen osv. 
j. Punkter til SU?? Bedre sikring af Det Stille Selskabslokale? Nedsættelse af pris perlator, lysstofrør etc., fastsættelse af  
 dato for det ordinære beboermøde. 
k. Udpegning af repræsentantskabsmedlem 
 Vi har valgt Nada El-Khatib, fordi hun er en meget aktiv og klog ung kvinde, som kun kan blive et aktiv for GHG.  
l.  De unge der omdeler reklamer i vores område, smider stripsene -  som reklamerne er pakket sammen med – 
 inde i opgangene og i udeområdet. 
 Vi ved, at der er nogle beboere, som har taget kontakt til Forbrugerkontakt for at sige til de unge til, at de skal smide  
 stripsene i skraldespandene, som vi har udfor ca. hver 3. opgang. 
 Efter vores opfordring har Driftscentret nu taget kontakt til Forbrugerkontakt. Uanset om man er ung eller ej, så skal  
 man lære at rydde op efter sig. 
 Udover at det ser grimt ud, så kan man falde i dem og de ødelægger vores maskiner.  
 
 
 
 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Næste arrangement ”jagt” med Mads torsdag d. 27. februar. Tilmelding er lagt på https://ghgevents.nemtilmeld.dk/ 
Alice, Fazi og Pia deltager. 

https://www.domea.dk/nyheder-og-presse/nyheder/2020/1/har-du-skrevet-landskonferencen-i-kalenderen/
https://www.domea.dk/nyheder-og-presse/nyheder/2020/1/har-du-skrevet-landskonferencen-i-kalenderen/
https://ghgevents.nemtilmeld.dk/


Lone Hertz kommer torsdag d. 10. september.  
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Alice vil gerne have en ny computer, da den gamle ikke kan mere. Ibrahim sender forslag til Alice på, hvilken type hun 
skal få efter. Sørger selv for at få en rekvisition fra Driftscentret til El-Giganten.  
 

VIGTIGE DATOER: 
Kontorvagter:  

Vi kan kontaktes på ghg.bestyrelsen@gmail.com, hvor vi altid bestræber os på at svare hurtigt. 
Eller læg en besked i Café Gadehjørnet eller i vores postkasse med kontaktoplysninger, så kontakter vi Jer. 

 
Bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 5. marts kl. 17 
Mandag d. 6. april kl. 17 
Onsdag d. 6. maj kl. 17 

 
SU-møder: 

Tirsdag d. 18. februar kl. 17 
Torsdag d. 30. april kl. 17 

 
Følgegruppe til den ”fysiske helhedsplan” 

Den 2. mandag i måneden kl. 10 – 12 
Sat på pause  

 
Styregruppemøde ”fysisk helhedsplan” 

Den 1. onsdag i måneden kl. 16.30 – 18.30 
2. onsdag i måneden 

 
Møde med YouSee 

Mandag d. 10. februar kl. 16.30 
 

Følgegruppe til udviklingsplanen 
Tirsdag d. 11. februar kl. 16.30 – 18.30 

 
Evaluering af coachting af BL 

Torsdag d. 20. februar kl. 17.30 – 18.30 
 

Bedømmelsesmøde i konkurrencen 
Torsdag d. 13. februar kl. 13 – 17.30 

 
Besøg af boligorganisationen FSB 

Lørdag d. 29. februar kl. 10 - 12 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 
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