
Web.referat nr. 112, onsdag d. 10. november 2021 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 110 og 111 
Er godkendte. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 14.10.: Beboer i Sylen: Ønsker refusion i sin varmeregning pga utætheder i lejligheden. 
 Der blev kvitteret på fejl- og mangellisten d. 10.3.21, beboeren fik den tilbage d. 7.10. med begrundelsen, at det  
 skyldes corona. Har bedt beboeren rette henvendelse til CP.  
 Vi under os dog over, at den lange behandlingstid kan skyldes corona, hvorfor vi vil bringe emne op på næste SU- 
 møde.  
 D. 15.10. Beboer: Spørger om GadehaveGym ikke er for alle beboere? Det er ikke muligt at  
 komme i kontakt med bestyrelsen dernede.  
 Vi vil bede driften om at være os behjælpelige med at få kontakt til bestyrelsen, som vi ikke ved, hvem er. 
 Derudover vil vi bede om at få en liste med  

• navne og adresser på bestyrelsesmedlemmerne 

• en medlemsliste  

• få oplyst åbningstiderne  

• samt få at vide, hvordan nuværende og kommende medlemmer kommer i kontakt med bestyrelsen i GadehaveGym. 
 D. 19.10. ON: DinParkering har spurgt, om vi har nogle ønsker til ændringer i vores aftale med dem? 
 Vores 25% for 2. kvartal kr. 9.222,- 
 På nuværende tidspunkt har vi ingen ønsker. Det giver ingen mening at begynde at få tegnet p-pladserne op nu, hvor  
 vi ”lige om lidt” skal i gang med udviklingsplanen. 
 D. 20.10. LOS: Orientering om, at det kan blive en udfordring at få tonere til vores printere pga leveringsvanskelig- 
 heder som skyldes corona. 
 Hvis det bliver et problem at få fat i tonere, vil vi få printet ude i byen, men pt. skærer vi ned på at husstandsomdele  
 f.eks. information om events, vi nøjes med at få opslagene hængt op i opgangene og lagt på vores hjemmeside. 
 D. 27.10. ON: Orientering om at priserne stiger i vaskerierne på vask og tørretumbler på 1 kr. fra d. 10.11.21  
 Forventeligt med de stigende el-priser. 
 D. 2.11. ON: Nyt wifi-anlæg til beboerhuset er udskudt pga mangel på chip, som er et globalt problem pt. 
 Dansk Kabel-Tv prøver at finde komponenter internt, så det kan blive ordnet før d. 31.12.21.  
 D.d. har vi modtaget besked om, at Dansk Kabel-Tv har fundet komponenterne og snarest vil få ordet wifi-anlægget i  
 beboerhuset. 
 
 Brev og telefonisk: 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Der er fundet de 4 arkitektfirmaer, som skal deltage i konkurrencen om at tegne huset. Navnene er fortrolige. 
b. Status på styregruppe 
 Åbent hus/workshop torsdag d. 20. januar 2022 i beboerhuset. Ekstraordinært beboermøde d. 20. februar 2022 mhp  
 afstemning om økonomien i den fysiske helhedsplan. 
c. Udkast på piktogram 
 Vi vil gerne kunne se, at det er en flyttevogn, som holder ved siden af huset. Ellers godkendt. 
d. Distriktsmøde – Ingi vil meget gerne komme til et af vores møder, hvis vi har noget, som vi gerne vil drøfte med ham. 
 Ibrahim og Pia er enige om, at det første møde stort set var tidsspilde. 
 Det kan være, at vi på et tidspunkt har noget, som vi gerne vil drøfte med Ingi eller omvendt, men pt. har ikke noget. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Punkt 5: Arrangementer  
Nedenstående er planlagt ud fra de restriktioner, som der er lige nu ifm corona. 
Der taget forbehold for ændringer af enhver slags. 
 
2021: 
Torsdag d. 25. november: Juletræstænding 
Tirsdag d. 30. november: Juleindkøbstur til Rødovre Centrum 
Fredag d. 10. december: Caféens julefrokost 
Onsdag d. 15. december: Juleindkøbstur til Fisketorvet 
Søndag d. 12. december: Juletræsfest 
 
2022 
Torsdag d. 13. januar: Lone Hertz  
Torsdag d. 27. januar: Jagt ved Mads 
I uge 8: Familie bio-tur 
Torsdag d. 24. marts: Forårsfest 
April: Ikke planlagt noget pga mange helligdage 
Maj: Evt. bustur med BTB-vin  
Søndag d. 22. maj: Gadehavefestival 
Torsdag d. 30. juni: Caféens sommerfest 
August: Familietur 
September: Ungerådet ved Cathrine er blevet spurgt, om de vil afholde noget for de unge, hvor vi betaler. Vi vil dog 
gerne set et budget først. 
Torsdag d. 13. oktober: Anders og Larsen ala duo 
Torsdag d. 27. oktober: Caféens fødselsdag 
Torsdag d. 10. november: Mortens aften 
Torsdag d. 24. november: Juletræstænding 
Fredag d. 9. december: Caféens julefrokost 
Søndag d. 11. december: Juletræsfest 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Vi skal traditionen tro have sendt en julehilsen ud. 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Vores nye hjemmeside er oppe at køre. PvB skal til undervisning hos Nanna torsdag d. 18. november 2021. 
Det aftales, at andre i bestyrelsen også skal lære, hvordan man gøre. Også med Nemtilmeld.dk. 
Her skal der aftales en ”undervisningsdag”. 
 

 
VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde:  

Tirsdag d. 14. december kl. 18:00 på Café Crema i City2 
 

Styregruppemøde: 
Den anden onsdag i hver måned kl. 16:30 

 
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  
 
 
 


