
GHG-NYT    SÆRUDGAVE d. 11. marts 2022 

Kære naboer                    
Vores formand, Ibrahim El-Khatib, gennem 10 år har valgt at trække sig fra afdelingsbestyrelsen med 

øjeblikkelig virkning.  

Da der kun er godt 4 måneder til vores ordinære beboermøde, som er planlagt til torsdag d. 16. juni 2022, 
ønsker vi 4 andre ikke at indkalde til et ekstraordinært beboermøde nu. 
Vi har bedt vores administrator om at indkalde vores suppleant, så vi er stadig 5 medlemmer i bestyrelsen. 
Vi har rådført os med vores kundechef Carsten Pedersen, om vi kan fortsætte som afd.bestyrelse uden at 
have en formand frem til det ordinære beboermøde, så formalia er på plads. 
 
Tak til Ibrahim El-Khatib 
Vi vil gerne takke Ibrahim for samarbejdet gennem de 10 år, hvor vi har været stærkt udfordret pga af et fler- 
tal i Folketinget vedtog ”ghettopakken”.  
Der har været nogle hårde forhandlinger med bl.a. Høje-Taastrup kommune for at få de bedst mulige 
løsninger for Gadehavegård i en ellers umulig opgave.  
Vi er overbeviste om, at vi har opnået de bedste løsninger for Gadehavegård under de givne omstændigheder 
med en ubeskrivelig stor hjælp fra vores administrator Domea.dk og arkitektfirma Arkitema k/s. 
Det var også en stolt afd.bestyrelse, som gav et stort tak til jer beboere, som mødte op til vores ekstra-
ordinære beboermøder, hvor der dels skulle stemmes om økonomien i udviklingsplanen og i den fysiske 
helhedsplan.  
Selvom vi nu skal have valgt en ny formand, lover vi, at vi vil fortsætte arbejdet med den største intention om 
at gøre det bedste for beboerne i de kommende år med alle de tiltag, som der nu er blevet besluttet, men  
også med fokus på, at ikke alle stemte ja ved afstemningerne. 
Vi ønsker Ibrahim alt godt fremover og held og lykke i sit nye arbejde. 
 
Vi er alle på valg i år 
Der var forsamlingsforbud i 2021 pga corona, og vi kunne derfor ikke afholde ordinært beboermøde, hvorfor 
vi alle 4 er på valg i år + valg af ny formand. 
For at kompensere for coronaens sideeffekter ift. valgperioder vil medlemmer med valg år i 2022 have 
valgperiode på 2 år, og personer med valgår i 2021 en valgperiode på 1 år. Dvs at der skal vælges: 

Navn: Post: Valgår: 

Vakant Formand 2024 

Jesper B. Jensen Bestyrelsesmedlem 2023 

Pia von Benzon Bestyrelsesmedlem 2023 

Fazilet Sahin Bestyrelsesmedlem 2024 

Alice Jensen Bestyrelsesmedlem 2024 

Johnny Frode Andersen Bestyrelsesmedlem  Afhænger af, om han 
erstatter en af os andre 

Vakant Suppleant 2023 

Vakant Suppleant 2323 

Der er særskilt valg til formandsposten. De øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig efter mødet. 
 
Ny mail: 
Vi har fået en ny mailadresse, som vi gerne vil bede dig om at skrive til fremover: gadehavegaard@afd-dfb.dk 
Vil du gerne mødes med en eller flere af os, så skriv en mail, og vi vil finde en dato, hvor vi kan mødes i vores 
mødelokale. 
 
Med venlig hilsen 
Fazilet Sahin, Jesper B. Jensen, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård  
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