
Web.referat nr. 116, onsdag d. 6. april 2022 kl. 17:00 
Tilstede: Alice Jensen, Fazilet Sahin, Jesper B. Jensen, Johnny Frode Andersen og Pia v. Benzon 
 
Velkommen til Johnny og introduktion til vores arbejde samt orientering om vores tavshedspligt. 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 115 
Er godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 9.03. Sara El-Khatib, Ungerådet: Er utilfreds over, at de har fået afslag på deres ansøgning.  
 Det er glædeligt at læse andetsteds, at de har fået økonomisk støtte til deres projekt. Dette ændrer dog ikke på vores  
 beslutning.  
 D. 22.03: Henvendelse om, at en person har fået ridset sin bil samt fået et sidespejl brækket af. Ønsker at se  
 videoovervågning. 
 Vi har ikke tilladelse til at se videoptagelserne. Henviser til Driftscentret. 
 D. 23.03. Beboer i Sylen: Har igen klaget til os over sin nabo og kommet med ”trusler” om at klage os til  
 myndighederne.  
 Beboeren har tidligere sendt disse klager til os, driftscentret og info.domea.dk. Han har fået svar fra Driftscentret, og  
 vi har igen svaret ham, at vi ikke kan gøre noget. Vi kan ikke blande os i nabostridigheder, men at vi godt forstår hans  
 frustrationer. Vi har også gjort ham opmærksom på, at han skal skrive en klage på https://www.domea.dk/hjaelp-og- 
 kontakt/klage/klage/ 
 D. 24.03. ON: Emil Viskum har tjekket op ift. business case i det fremtidige arbejde med energifællesskab og finansiel  
 platform. Hvis det viser sig, at det ikke vil være en positiv businesscase for Gadehavegaard, vil det være muligt at  
 trække sig fra projektet.  
 Følges op på styregruppemødet. 
 D. 28.03: Maya i praktik hos Det Spirer: De er 4 RUC-studerende, som er ved at skrive bacheloropgave og vil gerne  
 interview os som bestyrelse om vores oplevelse om udfoldelsen af udviklingsplanen.  
 Alice og Pia skal interviews torsdag d. 7. april af Amanda. 
 D. 29.03. ON: Vibeke er blevet opsagt pga for mange sygedage. Eva bliver fastansat på flere timer. 
 Som vi ser det, så fungerer caféen rigtigt godt med Heidi og Eva, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. 
 Vi ønsker Vibeke held og lykke fremover. 
 D. 31.03. LBH: Genhusningskontoret åbner kl. 15:00 torsdag d. 7. april pga internt møde. 
 Info. modtaget. 
 
 Brev og telefonisk: 
 DetViEr mener, at de har nogle penge tilgode for maling til deres lokale, som de selv har lagt ud til det. At de var  
 blevet lovet maling af Ole.  
 Da de blev tilbudt at indrette sig i den gamle varme central, fik de at vide, at de kunne få kr. 50.000,- til materialer og  
 selv indrette sig derovre. 
 De har afleveret et regnskab til vores kasserer Jesper. Vi undrer os over, at de mener, at de har kr. 4.128,- tilgode,  
 idet det fremsendte regnskab viser, at de har kr. 231,37 tilovers. 
 I dette regnskab er der indregnet udlægget til maling.  
 Derudover er der en postering ”købt” på kr. 3.534,63. Ikke nærmere udspecificeret.  
 Vi kan ikke giver yderligere bidrag til klubben. 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Intet nyt 
b. Status på styregruppe 
 Hvem overtager Ibrahims opgaver i ”delprojekter”.  Projektchef Lisbeth Engelbrecht Jensen vil gerne have  
 delprojekterne delt i 2, i et organisationsskema og til byggemøder. Det forslag vil hun tage op på næste  
 styregruppemøde til maj. 
  
 
 
 

https://www.domea.dk/hjaelp-og-


 
 
 Ved sidste styregruppemøde blev der afprøvet en fjernbetjening (klikker) til computerne. Vi vil afprøve denne igen til  
 næste møde. Hvis funktionen ikke er optimal, skal vi undersøge, og HDMI kabel kan udskiftes til et længere, så det  
 kan nå over til mødebordet i selskabslokalet eller, om vi skal investere i en TV-stander. 
 Styregruppemødet i april er aflyst. Næste møde er mandag d. 9. maj 2022. 
c. Manglende information om forbrugsregnskab 
 Beboer har i beboerapp´en kommenteret på dette. Var også oppe på sidste SU-møde, hvor vi dog ikke fik en afklaring  
 på, hvem der skal informere beboerne og hvorfor det ikke er blevet gjort.   
d. Manglende snerydning  
 Det undrer os, at der ikke længere bliver sørget for beboernes sikkerhed i områderne, når her er glat. 
e. Mulighed for beboerne for at træffe os i bestyrelsen og stille os spørgsmål inden det ordinære beboermøde – evt.  
 med besøg af en ”Pølsevogn” onsdag d. 1. juni fra kl. 17:00 – 19:00.  
 Pia tager fat i BYG for at få kontaktoplysningerne på ham, som ofte bliver brugt ifm rejsegilder mhp at indhente  
 tilbud med og uden drikkevarer.  
 Pia taler med Heidi, om de i caféen vil stå for at servere halal pølser og evt. kylling.  
 John vil gerne give de kr. 10.000 i tilskud, som Jan og han fik ifm arbejdet i genbrugsgården til dette arrangement. 
 D. 16. juni 2022 vil vi gerne bede om, at Dannebrog bliver hejst for at fejre beboerdemokratiet. 
f. Orienteringsmøde for de ansatte onsdag d. 11. maj kl. 12:00 – 14:00 
 Jesper og Pia deltager. Pia giver Ole besked. 
g. Ny stationærcomputer til Pia  - forhåndsgodkendt af Alice og Jesper. Den nuværende er 6 år gammel og laver  
 ”knuder”. Tom har bestilt en ny hos Admire. 
h.  Hvor mange grader er det varme vand i vores lejligheder?  
  Jesper, Johnny, Alice, Pia + der er aftalt med yderligere en beboer i Sylen 31 måler nogle gange på et døgn. 
i.  Drøftelse af frivillig medhjælper i cafeen + hygiejnebevis + arbejdstøj. 
  Ved Forårsfesten var Eva alene om at kunne betjene kasseapparatet, hvilket gav store udfordringer. Der blev der 
  talt om, at John, som Eva tidligere har arbejdet frivilligt sammen med i køkkenet, kunne blive oplært at   
betjene kasseapparatet og få et hygiejnebevis, så han kan hjælpe til, når/hvis lignende situationer opstår. 
  Dette vil vi gerne have driftens godkendelse til inden, at John bliver spurgt direkte. Eva og John har selv haft talt om 
  den løsning. 
       Hvornår får caféens personale nyt arbejdstøj? 
 
Punkter til SU: 
 Manglende information til beboerne om ny skæringsdato og fremsendelse af forbrugsregnskab (punkt c) 
 Manglende snerydning (punkt d) 
 Grader på det varme vand. Hvis temperaturen ligger 49-50 grader, tages punktet op på SU (punkt h)  
 Cafeen: frivillig medhjælper, hygiejnebevis + arbejdstøj 
 
Punkt 5: Arrangementer  
Status på uddeling af påskeæg fra Café Gadehjørnet. Det er en meget stor succes. Indtil d.d. er der indkøbt for 
kr. 2.349,- Vi forventer, at der er nok påskeæg til at udlevere til resten af perioden. 
Forårsfest torsdag d. 24. marts – vellykket. 
Lone Hertz mandag d. 28. marts – vellykket, med stor spørgelyst hos de fremmødte. 
Mandag d. 16. maj kl. 14:00 -16:00 bliver der afholdt Gadehavegårds kaffebord a la sønderjysk med gæstebagere. 
Torsdag d. 13. oktober koncert med Anders og Larsen a la duo. 
 
BTB-vin – kan ikke få fat i nogle busselskaber til at køre den tur, som vi har lavet forespørgsel på. Vi har opfattelsen af, at 
han har glemt os og bruger det, som en dårlig undskyldning. 
Spangsberg tager ikke ud, og Lentz Copenhagen har ikke svaret på vores forespørgsel. 
Pia tager kontakt til Peter Beier chokolade for at forespørge, om de kan komme herud eller om smagningen skal foregå 
derinde. 
Biograftur – Alice og Fazi har aftalt mødedato til planlægning. 
Status på planlægning af familieturen – Alice og Fazi har aftalt mødedato til planlægning.  
Fazi er spurgt, om Pia har de gamle opslag, så de kan få dem til inspiration/genbrug. Dette undersøges.  
 
 
 
 
 



 
Kirsten Mouritzen har fået tilsendt rekvisitioner til Pensionistturen til busselskabet og restaurant. Hun vil selv sørge for 
at give dem til rette vedkommende. Eva har fået lov til at være medhjælper denne dag, men KUN som beboer, ikke som 
ansat i Café Gadehjørnet. 
 
Har vi hørt fra Cathrine, om Ungerådet vil stå for en koncert i september? Alice kontakter Cathrine. 
 
Heidi overvejer at afholde loppemarked i beboerhuset, og har spurgt, om det er noget, som vi bakker op om. Det gør vi, 
men vi vil ikke garantere, at vi vil være tilstede. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Bestyrelsesmødet planlagt til mandag d. 2. maj 2022 bliver flyttet til mandag d. 9. maj 2022 efter styregruppemødet. 
Se også nedenfor. 
  
Punkt 8: Eventuelt 
Udbetaling af internetpenge 
 
Heidi har spurgt Pia ang. indkøb af textilvoksduge, om det er os i afd.bestyrelsen eller caféen, som har indkøbt tidligere. 
Det er vist nok os i afd.bestyrelsen, men er det noget, som de jævnligt vil indkøbe, er det nemmest at få lavet en 
rekvisition. 
 
Der er åbent hus i 4lingerne lørdag d. 9. april 2022 kl. 10:00 – 14:00. 
Pia sender invitationsmailen videre til de andre i bestyrelsen. 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde:  

Mandag d. 9. maj efter styregruppemødet 
Torsdag d. 16. juni kl. 17:00 før beboermødet 

 
Styregruppemøde: 

Den anden mandag i hver måned kl. 15:00  
 

Su-møder: 
Torsdag d. 28. april kl. 16:30 

 
Beboernes mulighed for at møde os fra afd.bestyrelsen 

Onsdag d. 1. juni kl. 17:00 – 19:00 
 

Ordinært beboermøde 
Torsdag d. 16. juni 2022 

 
 
 
 
 
Referent: Pia v. Benzon 


