
Referat nr. 120, mandag d. 8. august 2022 
Tilstede: Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin, Johnny Frode Andersen og Pia v. Benzon 
Suppleanter: Marianne Helstrup og Leif Povlsen 
 
Afbud: Suppleant Gina Gøtze 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 119 
Er godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 14.06. invitation fra HTK til samarbejdsforum (gammel koncept på nye flasker - §17 stk. 4) mandag d. 26.  
 september kl. 16:30 – 18:30.  
 Fazilet Sahin deltager fra afd.bestyrelsen. Pia v. Benzon deltager fra organisationsbestyrelsen.  
 D. 29.06. Driftscenter Gadehavegård: Har fået en forespørgsel fra Kroppedal museum om at få hængt deres plakater  
 op med comedy og rap. Og om vi har nogle, som vil kunne hænge dem op mod at få et par fribilletter. 
 Vi har ikke noget imod, at de kunne få hængt deres plakater op, men vi har ikke nogen, som kan gøre det, og da det  
 kræver chip for at komme ind i vores opgange, kan det desværre ikke lade sig gøre.  
 D. 29.06. Ole Nielsen: Gadehavegårds elektriker har opsagt sin stilling og er stoppet.  
 I første omgang vil der som udgangspunkt ikke blive ansat i ny medarbejder i denne stilling. Opgaver til autoriseret  
 elektriker vil blive udført af eksternt firma. 
 D. 1.07. Driftscentret Gadehavegård: Har kontaktet Nærpolitiet mhp, at der muligvis foregår handel fra skuret ved  
 Café Gadehjørnet.  
 Vi har ikke hørt nyt siden. Tages op på SU. 
 D. 4.07. Genhusningskonsulenterne: Har orienteret om, at der er helt lukket på kontoret torsdag d. 28. juli 2022 pga  
 sommerferie. 
 Vi har ønsket dem en god ferie. 
 D. 7.07. invitation fra HTK til Akademisk Arkitektforening fredag d. 12. august 2022 kl. 15:00 – 16:00 i Hedehusene. 
 Ingen af os har mulighed for at deltage. Vi drøftede også, hvor meget vi skal ”sprede os”, idet vi har mange  
 opgaver/møder ifbm udviklings- og en fysiske helhedsplan i GHG. 
  
 Brev og telefonisk: 
 D. 3. juli 2022 kassereren fra Sportsklubben har skrevet på Messenger til Pia ang. forlængelse af dispensation som  
 kasserer, hvilket blev givet pga, at kassereren fraflyttede GHG, og det ikke var muligt af afholde generalforsamling på  
 det tidspunkt pga restriktionerne ifm corona.  
 D. 9. november 2020 gav til skrev vi, at ”vi gerne ville forlænge dispensationen som kasserer i Sportsklubben indtil, at  
 der blev mulighed for at afholde generalforsamling efter corona og en ny kasserer var valgt og oplært”. 
 Der har været afholdt ordinært generalforsamling, dog uden valg af ny kasserer. Pga ovenstående vil vi bede om, at  
 Sportsklubben afholder en ekstraordinært generalforsamling mhp valg af ny kasserer.  
   
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Intet nyt pga sommerferie 
b. Status på styregruppe 
 Intet nyt pga sommerferie 
 Projektchefen har sendt os en projektoversigt, som vi skal udfylde med hvem af os, som deltager i de forskellige  
 delprojekter. Pia sender det udfyldte skema til projektchefen. Herefter tages det op på styregruppemødet d. 15. ds. 
c. GadehaveGym 
 D. 4.7. har Helle fået et svar tilbage fra David Reuss om, at det ikke er muligt at indkalde til møde ang. åbningstider  
 pt. pga ferie, men at de vil gøre det umiddelbart efter ferien. 

Der er intet nyt fra GadehaveGyms bestyrelse, hvorfor vi vil bede Driftscenteret give bestyrelsen besked om, at de får 
14 dage til at få åbnet klubben for alle beboere i GHG, oplyse hvornår de har åbent og hvilke aktiviteter medlem-
merne kan forvente, at der er. 
Hvis dette ikke sker, vil Driftscentret igen skifte låsene dertil.  
 
 

 



 
 
d. Vi aftalte med Gitte Weien, at vi efter sommerferien skal have et forventningsafstemningsmøde med Katja Lindblad, 

når hun er kommet tilbage fra barsel.  Her skal vi bl.a. have klarhed over, hvilke funktioner kommunikation  
konsulenten for udviklingsplanen (Nanna) har udover de punkter, vi alle har talt med Gitte om, manglende 
kommunikation/information, lommepengeprojektets opgaver/hvem har ansvaret for dem, prioritering af GHG´s 
beboere før andre. Der kan muligvis komme flere punkter frem på mødet. 

e. Øtoftegårdsvej 
 Det lader til, at det endelig er lykkedes for ingeniøren at få fat i vejchefen i HTK, men der er ikke kommet yderligere  
 tilbagemeldinger. 
 Hvis der ikke er kommet yderligere besked frem på styregruppemødet mandag d. 15. ds., må vi tage op med Ole, om  
 vi i afd.bestyrelsen skal prøve gå andre veje med at få en afklaring. 
f. Torsdag d. 25. august kommer RealDania på besøg for at se vores område inden, at udviklingsplanen går i gang. 
 Salen i beboerhuset er blevet booket til dem, og der er blevet bestilt let forplejning, som RealDania selv betaler for. 
 De kommer ca. 30. Jesper (og muligvis Pia) vil vise dem rundt i området.  
g. Generalforsamling i Bankoklubben onsdag d. 17.ds. 
 Alice repræsenterer os. Jesper er klubbens revisor. 
i. Madmesse i Bellacentret onsdag d. 21. september 2022. Café Gadehjørnet har lukket denne dag. 
 Vi er blevet inviteret med af Heidi og Eva. Alice, Gina og Pia deltager.  
 
Punkt 5: Arrangementer  
Sommerfesten var meget vellykket. Der deltog ca. 87 personer. 
 
Uddeling af gratis is er en kæmpe succes. Pga af travlhed mellem kl. 17:00 – 19:00 er det blevet besluttet, at der kun 
uddeles is til spisende gæster i det tidsrum. 
 
Status på familietur til Bakken: 148 familier deltager, hvoraf der er 12 husstande til spisning i Restaurant Bræddehytten. 
Der har været lidt udfordringer med regnskabet, som vi sammen fik styr på. Der er et underskud på kr. 750,-. 
Når turen er overstået, vil vi sende regnskabet til Carsten, som vil sørge for, at økonomi bliver orienteret og får det 
bogført.  
Der er altid en risiko for, at der sker fejl, og ingen fra bestyrelsen skal selv dække dette underskud. 
De 3 planlæggere, Eva, Alice og Fazi får hver kr. 300,- til ”is” udover spisning og turpas til dem og familien. 
 
Gratis mad - kebabvogn og flæskestegssandwich mandag d. 29. august 2022 kl. 17:00 – 19:00. Gratis at deltage. 
 
Chokoman kommer torsdag d. 8. september 2022 kl. 17:00 – 19:00. Børn fra 8 år kan deltage. 
Invitation er lavet på bagsiden af invitationen til ”Gratis mad – kebabvogn og flæskestegssandwich”. 
Vi har bedt Nanna om at lægge opslaget på vores hjemmeside. Pia vil også lægge det op i beboerapp´en. 
 
D. 22. september 2022 vil der blive afholdt ”ungeevent”, som Ungerådet står for sammen med en samarbejdspartner, 
som også arbejder med unge. De vil melde ud primo september måned om eventen. 
Det er aftalt, at de inden da, skal sende idé og budget, som er aftalt til et beløb på max. kr. 12.000 
D.d. har Cathrine skrevet en sms til Alice ang. vores beløbsgrænse, og at de overvejer at arrangere et mobilt Escape 
room for unge. 
Vi har tidligere gjort opmærksom på, at det er Fazilet, som nu er kontaktperson til Ungerådet/Det Spirer, hvorfor Fazilet 
tager kontakt til Cathrine i morgen. 
 
Torsdag d. 13. oktober koncert med Anders og Larsen a la duo. 
 
Der er købt 7 værdibeviser i Kvickly Albertslund til henholdsvis kagemand og kagekone, så beboerne kan komme ned i 
Café Gadehjørnet og få et stykke gratis. Er gældende frem til d. 31.12.22. 
Der er endnu ikke aftalt tidspunkt for uddelingen, men i efterårsferien er måske et godt bud. Vi vil tale med Heidi og Eva 
om det, når Heidi kommer tilbage fra ferie. 
 
Nyt eventmøde skal aftales mhp planlægning af 2023. Aftales med Heidi. Det skal være en mandag efter kl. 14:00. 
Alice, Fazilet, Marianne, Gina og Pia deltager. Det Spirer skal også inviteres med. 
 
 
 



 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Intet aktuelt pt. 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Jesper kontakter Carsten mhp at få aftalt et møde med økonomi, så vi kan få en afklaring på, hvordan vi skal håndtere 
det nye system med Acubiz, hvor vi ikke har mulighed for at overføre penge til andre, bogfører indtægter, ingen netbank 
osv. 
 
Pia holder fri torsdag d. 18. ds. fra kl. 12:00 og hele fredag d. 19. ds. 
 
 

Vigtige datoer: 
Bestyrelsesmøder: 

Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 17:00 
(afbud fra suppleant Marianne Helstrup) 

Mandag d. 3. oktober kl. 17:00 
Mandag d. 7. november kl. 17:00 

Torsdag d. 8. december – tidspunkt endnu ikke aftalt. 
Bestyrelsesmøde + julefrokost ude i byen. 

 
SU-møder: 

Torsdag d. 22. september 2022 
Torsdag d. 15. december 2022 

Torsdag d. 23. februar 2023 
Torsdag d. 27. april 2023 

 
Samarbejdsforum HTK: 

Mandag d. 26. september kl. 16:30 – 18:30 
Fazilet og Pia deltager 

 
Styregruppemøder: 

Ændret pga sommerferie til mandag d. 15. august kl. 14:30 – 18:00 
 

Den anden mandag i måneden. 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon  


