
Web.referat nr. 115, mandag d. 7. marts 2022 
Tilstede: Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
Pga sygdom var Alice Jensen med på telefon med højtaler den første del af mødet. 
 
Fraværende: Ibrahim El-Khatib – udtrådt af afdelingsbestyrelsen. 
 
Bestyrelsens sammensætning frem til det ordinære beboermøde 
Vi vil ikke konstituerer en ny formand men vælger, at Pia fortsætter som kontaktpersonen for afd.bestyrelsen, og vi vil 
bede Carsten om at indkalde vores suppleant Johnny Frode Andersen. Vi vil også selv skrive til ham og inviterer ham 
med til vores næste bestyrelsesmøde. 
Der skal snarest sendes en særudgave ud af GHG-nyt til vores beboere med orientering om ændringerne, og vi skal have 
en ny fællesmail.  
Vi 4 ønsker at genopstille til det ordinære beboermøde. 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 114 
Er godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 21.2. Beboer i Øksen: Vil gerne mødes med os for at drøfte afholdelse af en fest for beboerne i GHG med  
 optrædenaf feks Danoize, som har været med i X-faktor, og der skal være mulighed for at købe mad og drikke. 
 Vi har spurgt beboeren hvilken tid på dagen, der vil passe beboerne bedst at mødes med os. Vi har ikke fået en  
 tilbagemelding, så vi drøfter henvendelsen ud fra det, som beboeren har givet af oplysninger i sin mail. 
 Vi kan ikke involvere os i så stort et projekt, og vi mener, at det minder meget om det, som Gadehavefestivalen  
 laver. På den baggrund henviser vi beboeren til Cathrine og Nanna i Det Spirer, og opfordrer beboeren til at indgå i  
 det frivillige team der. 
 D. 21.2. Ungerådet: Søger økonomisk tilskud til at rejse til Sverige til 2-3 personer ifm deres videre arbejde med  
 #Mereendenghetto 
 Vi kan ikke se, hvordan en rejse til Sverige kan bidrage til at gøre det bedre for beboerne i GHG. Ungerådet har  
 mange samarbejdspartnere udenfor GHG, hvilket er rigtigt godt for dem, men vi kan ikke bevillige penge til en  
 udenlandsrejse, når det ikke er til gavn for beboerne i GHG. 
 D. 27.2. TV2, Lorry: Retter henvendelse på baggrund i den pressemeddelelse, som der er sendt ud om vores  
 afstemning til den fysisk helhedsplan. 
 Jesper mødtes med dem. Optagelsen kan ses på dette link: 
 https://www.tv2lorry.dk/nyhedsudsendelser?clip=11b11664-7183-4050-bc33-64abede35dba 
 Jesper spurgte journalisten, Kristian Koed Hansen, om han/de ikke kunne tænke sig at lave en reportage om, hvordan  
 udviklingsplanen med tvangsflytninger påvirker beboerne? Og om de kæmpe udfordringer der er med at finde  
 genhusningsboliger. Kristian Koed Hansen var bestemt ikke afvisende overfor den idé. 
 Jesper tager kontakt til journalisten for at følge op på sagen. 
 D. 2.3. journaliststuderende Elizabeth Sørensen Siig fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:  3 studerende skriver  
 en artikel om ikke-vestlige indvandrere i almene boliger og ønsker at skrive om de positive sider af at bo i almene  
 boliger.  
 Både Fazi og Jesper fik talt med Elizabeth Sørensen Siig om de tiltag, som vi gør for at få inddraget alle beboer i GHG i  
 fællesaktiviteter. 
 
 Brev og telefonisk: 
  
 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Intet nyt 
b. Status på styregruppe 
 Intet nyt.  
 
 
 
 

https://www.tv2lorry.dk/nyhedsudsendelser?clip=11b11664-7183-4050-bc33-64abede35dba


 
 
c.  Ekstraordinært beboermøde d. 20. februar 2022.  
 Vi er ikke tilfredse med det udsendte referat. Vi vil bede om at få det sat på som punkt til førstkommende  
 styregruppemøde 
d. Parkering på Øtoftegårdsvej 
 Forventes først færdig efter sommerferien. 
 Når vi ved lidt mere, skal beboerne informeres i et GHG-nyt. 
e. Status på mødet med Martin og Mike 
 Mike fortalte om de idéer, han har med at lave insekthoteller og bede forskellige steder i GHG. Vi synes, at det lød  
 meget interessant og bakker 100% op om projektet, som ikke vil koste beboerne i GHG noget, hvis Mike får bevilliget  
 penge fra Friluftsrådet. 
 Mike ville gerne have vores behovstilkendegivelse til Friluftsrådet til ansøgningen til biodiversitet. Er givet. 
 Martin går på forældreorlov frem til november. Hans opgaver er fordelt ud til det øvrige personale i Det Spirer. Hvis  
 der kommer nogle større udfordringer,skal vi tage fat i Martins chef – Gitte Weien Andersen. 
f. Nanna ønsker vores tilkendegivelse af opbakning til at sende en ansøgning til Trygfonden om økonomisk støtte til  
 boligsocialt projekt om energi til demokratisk deltagelse. Er givet. 
g. Jespers forslag om tv-stander til vores styregruppemøder 
 I første omgang prøver vi, om en fjernbetjening til computere kan bruges. Vi vil bede ON om at tage sin med til  
 førstkommende møde. 
h. Invitation til Domea.dks Regionsmøde i Herlev mandag d. 21. marts kl. 17:00 – 21:00. Sidste tilmeldingsfrist d. 14.  
 marts. 
 Ingen af os har mulighed for at deltage. 
i. Invitation til Domea.dks Generalforsamling og Landskonference fre- og lørdag d. 6. – 7. maj. Sidste tilmeldings-  
 frist fredag d. 29. april. 
 Jesper deltager fra afd.bestyrelsen. Alice og Pia fra Organisationsbestyrelsen. Vi vil også Johnny Frode Andersen samt  
 dem fra driften, som plejer at deltage - Tom, Pia, Ole, Mads og den nye servicekoordinator. 
j. Invitation til DFB´s repræsentantskabsmøde onsdag d. 16. marts 2022 kl. 18:00. 
 Pia tilmelder Fazi og Jesper.  
k. Fazi har fået en besked fra Nanna om, at der er åbent hus på Rådhuset fra tirsdag d. 8. til torsdag d. 10. marts 2022  
 med fremvisning af det, som de arkitektstuderende har lavet efter interview af forskellige beboere i GHG. 
 Vi har alle planer de dage, men vil prøve om vi kan få tid til at komme derop.  
 
Punkt 5: Arrangementer  
Bio-turen i vinterferien blev ikke til noget. Fazi prøver nu at tale med Alice om at arrangere en tur i en weekend. 
Forårsfest torsdag d. 24. marts: det har været svært at få fat i gæstekokke i år. På en måde er det glædeligt, fordi 
årsagen er, at dem som plejer at være gæstekokke, er kommet i arbejde, og derfor ikke har tiden til at lave mad til 
festen. Der er nu 5 gæstekokke. Heidi og Eva har sagt god for, at vi  godt kan gennemføre festen. 
Der bliver sat 60 billetter til salg fra mandag d. 14. marts 2022.  
Gæstekokkene får 2 fribilletter.  
Maria hyrer en tryllekunstner som underholdning til børnene. 
Lone Hertz mandag d. 28. marts: Der er kun 26 tilmeldte. Der har ikke været hængt opslag op i opgangene. Det vil der 
blive nu. 
BTB-vin: Har ikke reageret på vores seneste forespørgsler.  
Vi vil i stedet prøve at kontakte Lentz chokolade, som har adresse her i Taastrup, for at høre, om de tager ud og holder 
foredrag om, hvordan de finder frem til de forskellige smagsvarianter, om deres produktion og tage smagsprøver med. 
Uddeling af gratis fastelavnsboller var ikke nogen succes. Det skal dog ikke afholde os fra at prøve igen. 
I anledning af bestyrelsens 10-års jubilæum vil vi købe nogle 2. sorteringspåskeæg hos Spangsberg og bede Heidi og Eva 
om at uddele dem i perioden fra d. 28. marts – 28. april 2022. Så længe lager haves. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Særudgave skal sendes ud hurtigst muligt med orientering om Ibrahim El-Khatibs udtrædelse af afd.bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 
 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde:  

Mandag d. 7. marts kl. 17:00 
Onsdag d. 6. april kl. 17:00 
Mandag d. 2. maj kl. 17:00 

 
Styregruppemøde: 

Den anden mandag i hver måned kl. 16:3 
 

Møde med Energifælleskabet HTK  
 Onsdag d. 10. marts kl. 14:00 

 
Su-møder: 

Torsdag d. 28. april kl. 16:30 
 

Ordinært beboermøde 
Torsdag d. 16. juni  

 
 
 
Referent: Pia v. Benzon  

 
 
 
 


