
Web.referat nr. 117, mandag d. 9. maj 2022 - efter styregruppemøde 
Tilstede: Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Johnny Frode Andersen og Pia v. Benzon 
Afbud: Fazilet Sahin 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 116 
Er godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 22. april, ON: Har undersøgt, hvornår vi vil få vores forbrugsopgørelser. I april vil opgørelsen for vandforbruget blive  
 udsendt og i maj opgørelsen for varmen. 
 Vi har igen gjort opmærksom på, at vi er stærkt utilfredse med, at Domea.dk ikke har sendt en reminder ud til os  
 beboere om, at skæringsdatoen er blevet ændret, og at vi derfor først får opgørelserne i april og maj måned.  
 Ved fremsendelse af forbrugsopgørelserne 2021 var der vedhæftet en orientering fra Domea.dk om ændringen.  
 D. 26. april, Det Spirer: GadehaveGyms nye bestyrelse er nu blevet registreret i CVR, og det forventes, at  
 kontooverdragelsen i banken vil komme i orden primo maj måned. Bestyrelsen vil gerne snarest holde et  
 frivilligmøde for vagterne og deltage i Gadehavefestivalen søndag d. 22. maj for at reklamere for klubben. Der er  
 blevet sendt en medlemsliste til os og Driftscentret. 
 Med forbehold for at kontooverdragelsen går i orden indenfor kort tid, har vi bedt driften om at give klubben  
 adgang til lokalerne igen. 
 D. 27. april, beboer: Undrer sig over, at der ikke er meldt noget nyt ud om åbningen af GadehaveGym. 
 Se henvendelse fra Det Spirer ovenfor. 
 D. 27. april: Beboer vil gerne booke grillhytten til afholdelse af studenterfest. Vil gerne have reservationen ind i  
 hjemmesidens aktivitetskalender.  
 Det er ikke muligt at booke grillhytten. Den er til fri afbenyttelse, men det er tilladt at sætte telte op på vores  
 fællesarealer. Man skal selvfølgelig sørge for at rydde helt op efter sig igen.  
 Spørger, om det gælder først-til-mølle-princippet. Vores råd er, at man prøver at koordinere det med andre, som  
 også gerne vil have besøg af studenter, som for det meste kun kommer på besøg i kort tid, så flest mulige kan få  

mulighed for at bruge grillhytten/området samme dag. Opfordrer til, at beboeren hænger en seddel op, skriver i 
beboerapp´en o.lign. 
D. 29. april OpenZurich: Tilbyder os muligheden for at få reklamer på vores hjemmeside. 
Ingen interesse. 
D. 2. maj Bolig-Net: Vi gerne mødes med os for at tale om bredbånd på vores nuværende net. 
Ingen interesse. ON er i fuld gang med at få udført den indgåede aftale med TDC om at få installeret Fibernet. 
D. 3. maj, Mads: Har sendt et billede af et nyoprettet bed ved Øksen 7. 
Det ser rigtigt fint ud. 
D. 4. maj, DetViEr: Har sendt indkaldelse til Generalforsamling mandag d. 30. maj 2022 kl. 19:00 i Centralen. 
Jesper deltager. 
D. 5. maj DKTV: Vi har fået ny kontaktperson.  
D. 5. maj, beboer: Bor i en lejlighed, som skal nedrives. Vil gerne stille forslag om, at nedrivningsboliger bliver lavet 
om fra A til B ordning (istandsættelse ved fraflytning) 
Vi har orienteret om muligheden for at stille forslag til det ordinære beboermøde, men har opfordret beboeren til 
først at henvende sig til genhusningskonsulenterne for at høre, hvilke tiltag der allerede er blevet besluttet. Har 
oplyst beboeren om kontaktoplysningerne til genhusningskonsulenterne. 
D. 6. maj, repræsentant for lommepengeprojektet: Ændring i processen med omdeling af opslag og 
husstandsomdeling af de unge fra lommepengeprojektet. Der har igennem et stykke tid været rigtigt meget, som har 
skulle omdeles.  
Hvis de unge fra lommepengeprojektet ikke kan omdele for os, har Mads lovet, at De Blå kan gøre det. 
 

 Brev og telefonisk: 
 Ingen henvendelser. 
 
 
 
 
 
 



 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Jesper og Pia er indkaldt til borgmestermøde onsdag d. 18. maj 2022 sammen med repræsentanter fra Domea.dk 
b. Status på styregruppe 
 Vi er i en venteposition på, at de vedtagne tiltag skal godkendes af de forskellige myndigheder før, at vi kan sætte  
 processen i gang samt give beboeren en konkret orientering i et nyhedsbrev fra Udviklingsplanen. 
 Vi forventer, at nyhedsbrevet vil kunne sendes ud medio juni måned. 
c. Status på Domea.dks landskonference  
 God konference med fokus på bæredygtighed indenfor økonomi, socialt og naturen. 
 Alle de deltagende boligorganisationer fik en plante med hjem til en afdeling. Gadehavegård fik DFB´s – en  
 sommerfuglebusk, som vi vil bede De Blå om at plante og pleje. De vælger, hvor den vil få de bedste vækstforhold.
  
Punkt 5: Arrangementer  
Der er en fin tilslutning til Gadehavegårds kaffebord á la sønderjysk mandag d. 16. maj, men desværre er der én, som 
har tilmeldt sig som gæstebager. 
 
Onsdag d. 1. juni 2022 kl. 17 – 19: Pers Party Service (PPS) serverer hamburgers, pølser og drikkevarer fra deres 
pølsevogn, som bliver stillet op ude foran beboerhuset.  
Café Gadehjørnet serverer halal pølser og burger + drikkevarer. Der vil ikke blive solgt alkoholiske drikke i dette tidsrum. 
Det er gratis for beboere. Opslaget er godkendt. 
PPS har givet tilladelse til, at der må bruges billede fra deres hjemmeside til vores opslag. 
Vi har aftalt med Mads, at De Blå sørger for at hænge opslagene op på døren til opgangene. 
 
Pga sygdom hos initiativtageren til pensionistturen er der 2 andre beboere, som har meldt sig til at overtage ansvaret 
turen. Billetter bliver solgt fra Café Gadehjørnet. 
Rekvisitioner er sendt på mail til Skoemagerkroen og Gislinge Turisttrafik. Begge har bekræftet at have modtaget dem.  
 
Alice har rykket repræsentant for Ungerådet i Det Spirer flere gange for at få et konkret svar på, om Ungerådet vil stå for 
en koncert i september. 
D. 1. november 2021 sendte repræsentanten en mail med orientering om, hvad Ungerådet af aktiviteter på daværende 
tidspunkt, men ikke et svar på, om de vil stå for et arrangement for beboerne i september 2022. 
Vi har spurgt, om de vil stå for en koncert, foredrag e.lign. De skulle planlægge og udføre. Afd.bestyrelsen ville betale 
efter godkendelse efter et fremsendt budget fra Ungerådet/Cathrine.  
Alice rykker endnu en gang for at få et konkret svar.  
 
Tilbud fra Chokoman d. 26. april 2022  
Om vi skal invitere Chokoman herud afhænger af, om Ungerådet vil arrangere noget og i bekræftende tilfælde hvad, i 
september måned. 
Hvis vi skal have Chokoman, har vi besluttet os for at benyttet tilbuddet om chokoladesmagning kr. 175/person, 1 pose 
med 3 stk. chokolade kr. 35,-/person, masterclass i demo af flødeboller kr. 35,-/person + 1 æske med 6 flødeboller kr. 
80,-/person. 
Priserne er uden moms + kørsel på kr. 500,- 
Vi skal selv sørge for kaffe/the.  
Pris for deltagelse for beboere og gæster + aldersgrænse for børn bliver besluttet, hvis det bliver aktuelt. 
 
Status på planlægning af familieturen:  
Der er omdelt indbydelse til alle husstande. Fra onsdag d. 1. juni 2022 åbnes der for salg af billetter. 
 
Torsdag d. 13. oktober koncert med Anders og Larsen a la duo. 
 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor 
 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Ikke nogen punkter. 
 
 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde:  

Onsdag d. 8. juni kl. 17:00  
Torsdag d. 16. juni kl. 17:00 før beboermødet 

 
Styregruppemøde: 

Den anden mandag i hver måned kl. 15:00  
 

Su-møder: 
Kommende datoer bliver aftalt efter det ordinære beboermøde 

 
Borgmestermøde om Kvarterhus: 
Onsdag d. 18. maj kl. 13:30 – 14:30 

Jesper og Pia deltager 
 

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 kl. 19:00 
 
 

 
 
Referent: Pia v. Benzon 

 
 
 


