
Web.referat nr. 119, mandag d. 27. juni 2022  
Tilstede: Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon. 
Gina Gøtze, Leif Povlsen og Marianne Helstrup. 
 
Fraværende: Johnny Frode Andersen. 
 
Alle har givet tilladelse til, at deres navne må blive indført i dette og kommende referater. 
 
Pia v. Benzon: Formand, sekretær, eventudvalg og generel kontaktperson. 
Jesper B. Jensen: Kasserer, kontaktperson til medier og kvarterhus. 
Fazilet Sahin: Kontaktperson til Det Spirer incl. Ungeråd og Gadehavefestival og eventudvalg. 
Alice Jensen: FB-ansvarlig og eventudvalg. 
Johnny F. Andersen: Ad hoc opgaver. 
 
Gina Gøtze: 1. suppleant 
Leif Povlsen: 2. suppleant 
Marianne Helstrup: 3. suppleant 
 
Alle 5 bestyrelsesmedlemmer sidder i styregruppen til udviklingsplanen. Alice Jensen og Pia v. Benzon som 
repræsentanter for Organisationsbestyrelsen DFB. 
 
Dette mødes væsentligste indhold var at byde de nye suppleanter velkommen, fortælle om bestyrelsens arbejde og 
forventningsafstemme. 
 
Suppleanterne deltager så vidt muligt i bestyrelsesmøder og SU-møder bestyrelsen. De vil få referaterne tilsendt på 
mail, hvor de kan kommentere på dem, hvis de mener, at der er fejl. 
Suppleanter har taleret, men ingen stemmeret. 
De vil blive informeret om øvrige møder af bestyrelsen. 
Vi ser gerne, at suppleanterne deltager i planlægning af events og er med til udførelsen af dem. 
 
Tavshedserklæringer blev underskrevet af de tilstedeværende.  

 
Punkt 2: Referat nr. 118 
Er godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 24. juni, kommunikationskonsulenten: Har lagt en kladde klar på vores hjemmeside om det ordinære  
 beboermøde, som vi bedes godkende.  
 Kommunikationskonsulenten og Pia har også talt sammen ang. forskellige tiltag om yderligere information til vores  
 beboere om Senior bofællesskab og opskrivning til ældrebolig. Disse idéer tages op på styregruppemøde mandag d.  
 15. august 2022. 
 Opslag godkendt. 
 
 Brev og telefonisk: 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Intet nyt. 
b. Status på styregruppe 
 Det var en god og inspirerende studietur til Arenakvarteret og Gyldenrisparken med afsluttende møde hos Arkitema. 
c. Anlæg i selskabslokalet bliver tit ødelagt ved udlejning. 

Det er dyrt og frustrerende, at anlægget bliver ødelagt så tit, derfor blev det besluttet, at det ikke længere er muligt 
at benytte anlægget ved udlejning. 
Vi vil bede Driftscentret sørge for at omstille låsene i skabene til anlægget. 

d. Flag og håndsvinget til flagstanden bliver ligeledes tit ødelagt/forlagt ved udlejninger. 
 Fremover skal man som lejer af selskabslokalet betale kr. 200,- i depositum for at få udleveret flaget + håndsvinget. 
 
 



 
 
e. Der er igen problemer med at få vist bookingerne af mødelokalerne på skærmene. 
 Heidi har kontaktet Sharpe. Vi forventer, at de snarest får fundet fejlen. 
f.   Desværre fik vi ikke medhold til beboermødet i vores forslag til ændringer i ”Retningslinjer/regler for klubber og  
     arrangementer i Gadehavegård”. Her må vi erkende, at vi ikke var forberedte nok på, at issuet kunne blive cvr-nr. 
     At vi ikke fik medhold, kan betyde, at vi bliver nødt til at lukke nogle af de eksisterende klubber, fordi der ikke er nok     
     medlemmer. I vores forslag var der et forslag om at sætte antallet af medlemmer ned til 5. Det nuværende er 8. 
     For ikke at drage forhastede beslutninger vil vi i løbet af efteråret inviterer nogle klubmedlemmer til at indgå i et  
     samarbejde med os for at få ændret i retningslinjerne til alles bedste. 
g.  Repræsentantskabsmedlemmer: 
     Anita Adamsen 
     Fazilet Sahin 
     Gina Gøtze (ny) 
     Jesper B. Jensen 
     John v. Benzon 
     Johnny F. Andersen 
     Nada El-Khatib 
 
Punkt 5 arrangementer 
Jesper og Pia har været ved Hjem-Is i Skovlunde/lagersalg og købe is, masser af is, som vil blive uddelt i skolernes 
sommerferie til beboerne ved fremvisning af sundhedskort. Spisende gæster skal ikke vise sundhedskort – heller ikke 
gæster. Børn, som kommer alene, og som ikke har deres sundhedskort med, får enten en Kæmpe Læske eller en Cold 
Hawaii. Hvis personalet har travlt i Café Gadehjørnet, er der ikke valgmulighed af is for beboerne.  
Beboerne er blevet orienteret i GHG-nyt, vores FB-side og i beboer-app´en. 
 
Til sommerfesten skal vi være behjælpelige med at tage imod billetter samtidig med uddeling af tallerkner, fylde vin op 
og registrere antal genstande på deltagernes billetter – og i øvrigt gå til hånde. 
 
Vi vil prøve at hyre en kebab-vogn til mandag d. 29. august 2022 kl. 17:00. Samme dag vil Café Gadehjørnet lave 
flæskestegsandwich. 
Skal afholdes med gratis og uforpligtende deltagelse af beboerne, samme princip som til arrangementet med 
pølsevognen onsdag d. 1. juni 2022. 
 
Status på familieturen til Bakken:  
15 har tilmeldt sig til frokost på Restaurant Brændehytten. 
162 har købt turbånd. 
 
Fazilet har købt nyt taletidskort til bestyrelsens mobiltelefon, så beboerne kan få fat i kontaktpersonerne på Bakken. 
Relevante oplysninger vil blive uddelt til deltagerne på dagen – lørdag d. 13. august 2022. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Blev omdelt fredag d. 24. juni 2022.  En stor tak til ”De Blå” for hjælpen til print og omdeling. 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Mandag d. 8. august 2022 kl. 17:00 
 
Punkt 8: Eventuelt 

God sommer       
 
 
 
 
Referent: Pia v. Benzon 


