
Web.referat nr. 111, mandag d. 4. oktober 2021 
Deltagere: Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Afbud: Ibrahim El-Khatib 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 110 
Er ikke godkendt. Er blevet opdateret og sendes ud til godkendelse. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 10.09 ON: Ny medarbejder Hasan Topcu er ansat i stedet for Jonas. 
 Velkommen til Hasan. 
 D. 13.09. Lone: Afskedsreception for Rene onsdag d. 27. september kl. 13:00 – 15:30.   
 Alice, Jesper og Pia ønsker at deltage. 
 D. 24.09. Catrine: Bestyrelsesmøde i Gadehavefestivalen onsdag d. 6. oktober kl. 16:30 – 18:00. 
 Alice, som er kontaktperson til Gavehavefestivalen, deltager. 
 D. 30.09. Lene: Lukket på genhusningskontoret d. 14. oktober pga kursus. Åbent hus tirsdag d. 5. oktober  
 fra kl. 8:00 – 18:00. 
 Tak for orienteringen. 
 
 Brev og telefonisk: 
 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Intet nyt siden det ekstraordinære beboermøde. 
b. Status på styregruppe 

”Referat” på FB før udsendelsen af det endelige referat? 
Vi ser gerne fremadrettet, at referatet er underskrevet af dirigenten og formanden før, at der lægges så konkrete  
oplysninger op på FB. 
Der er intet galt i, at der bliver givet oplysninger om, at et forslag er vedtaget/eller nedstemt, men der skal ikke  
være konkrete tal på før, at det er blevet godkendt af de rette personer. 
Dette vil Nanna blive gjort opmærksom på mhp kommende beboermøder. 
  
På sidste styregruppemøde blev der nævnt onsdag d. 27. oktober og onsdag d. 24. november til workshop for 
beboerne. PvB vil spørge arkitekt Marianne Mark Lindhardt fra Arkitema, om datoer er fastlagte, og hvem som 
sørger for at sende invitation ud til beboerne. 
 
 

Punkt 5: Arrangementer 
Trods utallige henvendelser og krav om afklaring inden d. 30. september, er det ikke lykkes at få en aftale i stand med 
Athenas ang. foredraget med Lone Hertz. 
Til gengæld har Lone Hertz selv sat sig i forbindelse med os, og foredraget er blevet aftalt til torsdag d. 13. januar 2022 
under forudsætning af, at der ikke er andet i beboerhuset den dag, og at Athenas får udfærdiget den endelig kontrakt.   
 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Events udvalgsmøde med planlægning for 2022 mandag d. 18. oktober kl. 13:15. 
Den planlagte biograftur bliver nok svær at få på plads til uge 42. Fazi og Alice vil prøve at finde en lørdag til turen. 
 
 
 
 
 
 



 
Punkt 8: Eventuelt 
Udbetaling af internetpenge. 
 
 
 

 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde:  

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 
 

Event udvalgsmøde: 
Mandag d. 18. oktober kl. 13:15 

 
Su-møder: 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 


