
Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 

kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28  

 

Til stede fra bebyggelsen:  

131 husstande  

Endvidere deltog:  

Kurt Jeppesen, LLO 

Ole Pedersen, driftschef Domea  

Irene Vous, Domea  

 

Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 

alle henseender.  

Herefter blev Irene Vous fra Domea valgt som referent.  

Til stemmeudvalg blev følgende valgt:  

Alice 

John B  

Jesper 

Kjeld 

Jan  

Charlotte 

Frank  

Inger 

Benthe 

Lisbeth  

Dirigenten foreslog, at såfremt afdelingsmødet ikke var nået til pkt. 5, 6 og 7 inden kl. 20.30, ville 

disse punkter blive gennemgået og efterfølgende ville de punkter, der endnu ikke var færdigbe-

handlet, blive genoptaget.  

Afdelingsmødet godkendte enstemmigt dette.  

 



Pkt. 2. Afdelingsbestyrelsens beretning  

Formanden præsenterede aftenens indslag af bl.a. Lokalpolitiet og Mennesker mødes i Gadehave-

gård.  

Ulrik Hove fra nærpolitiet redegjorde for et kommende projektforsøg med mere lokalpoliti i området 

i og omkring Gadehavegård, forsøgsordningen træder i kraft medio august 2012.  

Tidspunkterne for politiets tilstedeværelse vil være varierende, ligesom det ikke kunne siges på 

nuværende tidspunkt hvor mange timer politiet ville opholde sig i området.  

Politiet vil være at træffe i bemandede busser, der når de er på Gadehavegårds arealer være åbent 

for alle – bl.a. for at skabe tryghed og en bredere og mere åben dialog beboere og politi imellem.  

Det er ikke en permanent ordning, men et forsøg der vil pågå i 2012 og 1013.  

Der har herefter mulighed for at stille spørgsmål. Spørgelysten var stor og der blev bl.a. spurgt om 

politiet ville gøre noget vil den meget generende og ulovlige knallertkørsel i området, dette var iflg. 

Ulrik Hove et af politiets fokusområder.  

Formanden takkede Ulrik Hove og gav herefter ordet til Pernille Agerbæk, der uddybede det tidlige-

re udsendte beretning – årets gang i helhedsplanen Mennesker mødes i Gadehavegård.  

Pernille sluttede med at opfordre alle til at møde op og deltage i de spændende arrangementer – for 

yderligere information kan det anbefales at gå ind på hjemmesiden www.hejnabo.dk hvor man kan 

hente information om helhedsplanens kommende aktiviteter.  

Arne fra Børn og Unge berettede om et kommende tiltag med en ny klub for de store børn – fra 16-

23 år.  

Der var opfordring til, at melde sine børn ind i Gadehaveklubben, der starter op igen efter sommer-

ferien.  

Herefter fortsatte formanden med at gennemgå beretningen, og kunne bl.a. oplyse om, at der 

fremover vil være:  

GHG-nyt 1 gang om måneden  

Gadespejlet 4 gange om året  

Hjemmeside www.gadehavegaard.dk hvor man dagligt kan gå ind og se hvad der rører sig i bebyg-

gelsen.  

Der var herefter mulighed for at stille uddybende spørgsmål til beretningen.  

Ønske om et højere hegn omkring hundegården.  

Familieudflugter på samme måde som pensionistudflugterne foregår.  

Opfordring til, at hundeejerne samler op efter deres hunde.  

Hundeklubben arbejder ihærdigt med en masse nye tiltag med opsætning af hegn og andre arealer 

til luftning af hunde  

Opfordring til, at beboerne overholder husordenen, særligt med henblik på tørring af tøj på altaner.  

http://www.hejnabo.dk/
http://www.gadehavegaard.dk/


Forslag om en glasdør foran terrassen.  

Problemer med små børn i vaskerierne.  

Endnu engang opfordring til, at man passer på tingene og tager hensyn til hinanden.  

Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt.  

 

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet for 2012/13.  

Ole Pedersen gennemgik afdelingens årsregnskab og efterfølgende budgettet, der medfører en leje-

forhøjelse på 2,63 %, svarende til kr. 1.641.00 for hele bebyggelsen og ca. en forhøjelse på kr. 135 

gældende for en husleje på kr.5.120.  

Der var efterfølgende spørgsmål bl.a. vedr. afdelingens andel i de penge, som fraflyttede lejere ikke 

har betalt.  

Ole Pedersen orienterede om, at man fra Domeas side gør hvad der er muligt for at inddrage disse 

skyldige beløb. Der er aftale med et firma, der forsøger at få pengene ind, men det er desværre 

ikke de helt store beløb, det lykkes at få ind.  

Der kan ved henvendelse til afdelingskontoret afhentes et fuldt regnskab.  

Herefter blev budgettet godkendt.  

 

Pkt. 5. Valg af formand for 2 år  

På valg var Ibrahim El-Khatib, der blev genvalgt uden modkandidater.  

 

Pkt. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år  

På valg var Fazilet Sahin og Petina Larsen, begge blev genvalgt.  

Afdelingsbestyrelsen består herefter som følger:  

Formand Ibrahim El-Khatib (på valg igen i 2014)  

Best. Medlem Fazilet Sahin (på valg igen i 2014) 

Best. Medlem Jesper Jensen (på valg igen i 2013) 

Best. Medlem Petina Larsen (på valg igen i 2014) 

Best. Medlem Pia V. Benzon (på valg igen i 2013)  

 

 

 



Pkt. 6. Valg af suppleanter  

Der var fra bestyrelsens side forslag om, at i stedet for 2 suppleanter, at vælge 4, da der var man-

ge opgaver for bestyrelsen og man kunne godt bruge lidt flere hænder, der kunne tage fat.  

Forslaget blev vedtaget.  

Opstillede til posterne som suppleanter var følgende:  

Kirsten Mouritzen 

Jan Sørensen  

John V. Benzon 

Alice Jensen  

Alle blev valgt for en 1-årig periode  

 

Pkt. 4. Indkomne forslag 

1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen om retningslinjer/regler for klubber.  

Dirigenten gennemgik punkt for punkt de fremlagte retningslinjer, der herefter enstemmigt blev 

vedtaget.  

2. Forslag fra afdelingsbestyrelsen om udvidelse af antallet af suppleanter fra 2 til 4  

Det forslag blev vedtaget under valg af suppleanter.  

 

Pkt. 8. Stillingtagen til, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsen-

tantskabsmedlem  

Enstemmigt vedtaget, at det er afdelingsbestyrelsen, der vælger repræsentantskabsmedlem.  

 

Pkt. 9 Evt. valg af repræsentantskabsmedlem 

Punktet udgået, som følge af beslutningen under pkt. 8.  

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Der var under dette punkt en livlig debat om bl.a.:  

En ajourført liste over håndværkere, der kan træffes i nødssituationer (udenfor almindelig kontor-

tid).  

Rygning i og omkring bebyggelserne.  

Videoovervågning – er på vej i Gadehavegård  



Domea skal være mere hårdhændet overfor de beboere der gentagne gange bliver klaget over.  

Alle former for hærværk skal meldes til politiet.  

Der var et generelt ønske fra mange beboere om, at husordenen blev overholdt, samt en større 

hensyntagen til beboerne imellem. 

 

 

Dirigenten takkede herefter afdelingsmødet for et godt møde, samt god ro og orden.  

 

 

 

Mødet sluttede ca. kl. 21.15.  

 

 

Dirigent:    Referent:  

 

Kurt Jeppesen    Irene Vous  


