
 
Web.referat nr. 110, onsdag d. 8. september 2021 
Deltagere: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen og Fazilet Sahin 
 
Afbud: Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 109 
Er godkendt 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 17.8 Melis Leyla fra Filografi: Søger økonomisk støtte til at starte klubben op.  
 De har etableret en klub, der er 3 i bestyrelsen ifølge mailen, ikke alle er beboere i GHG. 
 For at få økonomisk støtte fra os, skal de afholde en stiftende generalforsamling og få valgt en bestyrelse på mindst  
 3 med bopæl i GHG.  
 Når dette er på plads, vil vi bede om at få et referat og en medlemsliste mhp, hvad vi kan give i økonomisk støtte.  
 Dette afhænger af medlemstallet, men kan højst være på kr. 5.000 til en nystartet forening.  
 D. 18.8. og 1.9. ON: Ansættelse af ny ”blå” mand – Jonas - fra d. 24. august og fra d. 1.10. Johannes.  
 Vi byder Jonas og Johannes velkommen. 
 D. 24.8. Lone: Piktogram som oplæg til en idé, vi kan gå videre med. Det er fra Grundejernes investeringsfond.  
 Vi vil spørge Carsten Pedersen, om han mener, at Domea.dks kommunikations afdeling kan hjælpe os med at få lavet  
 piktogrammet, som vi ønsker os, og hvad det vil koste. 
 D. 1.9. Rana: Ønsker sammen med 2 andre at starte lektiehjælp op i beboerhuset og vil gerne have en chipnøgle. Er  
 ikke fyldt 18 år  
 Gruppen til lektiehjælp kan bruge et lokale i beboerhuset i åbningstiden. Dette skal bookes hos Vibeke/Heidi. 
 Ellers kan vi tilbyde dem, at vi vil prøve at undersøge, om de kan dele et klublokale med en anden klub i en af  
 kældrene – evt. pigeklubben. Et andet forslag kunne være, at hun kontakter Det Spirer. De kan måske give hende lov  
 til at låne Pavillonen udenfor deres arbejdstider. 
  
 Brev og telefonisk: 
 
 
 Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 

a. Status på Kvarterhus 
Tjek på åbent hus-arrangementet? Udstilling er sat op og den bliver besøgt.  

b. Status på styregruppe 
Tilmelding via NemTilmeld, som Nanna har oprettet. Det går fremad og der er ca. 140 tilmeldte (i både 
Nemtilmeld og på Driftscentret) i skrivende stund  
Thomas Bak ansat som barselsvikar for Nagihan. Thomas starter d. 1. oktober 2021. 

 c.  Status på markvandring d. 7. august 
  Udsat pga sygdom 

c. Nyt WIFI installeres nu i beboerhuset –  
  Pris kr. 11.671,26 – og prisen er godkendt, tidsplanen følger 

d. Kredsmøde i BL om SoMe onsdag d. 6. oktober kl. 18:30 – 21:00  
 Har ingen interesse. 

e. Status på turen til Have og Landskab i Slagelse.  
   Alice og Pia meldte afbud pga sygdom. Jesper var med og har taget nogle gode billeder til inspiration. 
 
  
Punkt 5: Arrangementer 
Athenas er rykket adskillige gange for at få en dato til foredraget med Lone Hertz. 
Eventgruppen (Fazi og Alice) vil prøve at få arrangeret en biograftur i uge 42 (efterårsferie) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Events udvalgsmøde med planlægning for 2022 mandag d. 18. oktober kl. 13:15 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Artikel i Fagbladet Boligen d. 29.6. om, at YouSee er for dyrt, og at det kan betale sig for boligforeninger selv at eje  
kabler.  
Vi beholder samarbejdet med YouSee, da vi får en hel pakke inkl. service og drift. 
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