
Referat nr. 123, mandag d. 8. december 2022   
Tilstede: Jesper B. Jensen (JJ), Alice Jensen (AJ), Fazilet Sahin (FS), Johnny Frode Andersen (JFA) og Pia v. Benzon (PvB) 
Suppleanter: Gina Gøtze (GG) og Marianne Helstrup (MH) 
Afbud: Suppleant Leif Povlsen. 
 
Punkt 1: Gæster  
 
Punkt 2: Referat nr. 122 
Er godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 18.11.: Katja Lindblad: Referat fra møde d. 7.11.22.  
 Der er en enkelt detalje om klipning af hække ved hjælp fra lommepengeprojektet, som vi skal have helt svar på. 
 Ellers godkendt. 
 D. 8.12. Lene B. Hansen: Genhusningskonsulenterne holder lukket torsdag d. 22. og 29. december. LBH holder ferie  
 fra d. 22.12 – 2.01.23. Nagihan holder ferie d. 27. og 28. december, vil være at træffe telefonisk de øvrige dage. 
 Noteret. 
 D. 5.12.22 Sportsklubben: Vi har modtaget referatet fra deres ekstraordinære generalforsamling som følge af, at den  
 nuværende kasserer er fraflyttet GHG. Da formanden blev valgt som kasserer, blev der valgt en ny formand. 
 D. 8.12.22: Cathrine har sendt indkaldelse til Gadehavefestivalens medlemmer. 
 FS deltager. 
  
 Brev og telefonisk: 
   
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 HTK har givet tilsagn til at forhøje deres tilskud med mill.kr. 5. Nu afventer vi svar på, om RealDania stadig vil give  
 mill.kr. 5 mere, og hvornår byggeriet bliver sendt til konkurrence.  
 Der vil formentlig igen blive indbudt 4 arkitektfirmaer til konkurrencen, som vil forløbe magen til udviklingsplanen,  
 da den var i konkurrence. 
 JJ fortalte, at der fra URBINAT (fokus på udeområder) er bevilliget t.kr. 200 til kunst i det kommende kvarterhus. JJ er  
 inviteret til møde mandag d. 19.12. med en ansat fra HTK, som varetager URBINATS donation mhp at finde ud,  
 hvilken kunst vi der kunne være interessant. Måske nogle friser med vores loger for de 3 afdelinger?! 
b. Status på styregruppemøde 
 Internt info. til suppleanter. 
 Både JJ og Katja Lindblad har været i TV2 Lorry. Egentligt ikke noget nyt at berette derfra. JJ fortalte, hvor glad han 
 er for at bo i Gadehavegård, og Katja Lindblad fortalte om tilbuddet med økonomisk hjælp i domea.dk. En ydelse som  
 boligorganisationerne betaler for at modtage. DFB er tilmeldt denne ordning. 
 Begge indslag kan ses på vores hjemmeside. 
 Info.møde til beboerne i Øksen 23, 24, 25 d. 29. november. Vi vil bede om at få en status af mødet på styregruppe-  
 mødet d. 12.ds. 
c. GadehaveGym 
 Er blevet lukket. Vi arbejder på, at der skal være åbent for alle beboere i Gadehavegård med selvjustits og  
 betaling/fornyelse af kontingent på Driftscentret. 
 Vi afventer svar fra Tom, hvornår der kan ske yderligere. 
d. Vi har kun 2 punkter, som vi ikke behøver at mødes fysisk for. 

1. Kan der komme en større container fra Røde Kors til tøj? 
2. Kan det ordinære beboermøde blive afholdt tirsdag d. 8. juni 2023? 

f. Problemer med at få siden ”kalenderbooking” til at virke. Heidi har kontaktet Sharpe.  
 Er i orden nu. Der skulle en opdatering til med tilhørende app-funktion, som administrator (Heidi) er ansvarlig for. 
 
Punkt 5: Arrangementer  
Der er købt 7 værdibeviser i Kvickly Albertslund til henholdsvis kagemand og kagekone, som der blev uddelt gratis til 
beboerne fra Café Gadehjørnet. Det var mandag d. 7. november og mandag d. 14. november. Opslag var hængt op i 
opgangene.  
Ingen succes. Vi er enige med Heidi og Eva om, at gratis kage under alle former ikke skal gentages. 
 
 



 
Tænding af juletræer d. 24.11. + Lars Grand + SweetStreet/kaffevogn.  
Det var et godt arrangement med uddeling af slikposer af børnene fra Klub Gadehaven, og der var et pænt fremmøde. 
Til næste år skal vi kun have kaffevognen til at være ved grillhytten og udenfor beboerhuset. 
Juletræet skal tændes før, at deltagerne kan få kaffe/the/kakao o.lign. ovre ved grillhytten. 
 
Pandahjælpens adventskasser løb op i: Kr. 7.745,- Vi har bedt økonomi om at overføre pengene til DetSpirer. 
Det er et godt initiativ, som vi håber, at mange familier blev glade for at modtage. 
 
Juletræsfest søndag d. 11. december 2022. Antal tilmeldte 27 voksne og 12 børn. Der kommer 17 nisser. 
Gina og Marianne har ikke mulighed for at deltage denne dag. 
 
Torsdag d. 19. januar 2023: Foredrag om jagt ved Mads. Eva og John laver maden. 
Mads har ikke rigtigt fået ramt på noget vildt i år, så hans ”bytte” bliver fra Kødbyen. Efter aftale med Mads om, hvad 
der skal købes, har John lovet at køre derind og sørge for indkøbene. 
 
Torsdag d. 19. februar 2023: Clairvoyant Kit Liesel Dalager 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 

Vigtige datoer: 
Bestyrelsesmøder: 

Onsdag d. 4. januar 2023 kl. 17:00 
Onsdag d. 8. februar kl. 17:00 
Onsdag d. 8. marts kl. 17:00 
Onsdag d. 12. april kl. 17:00 
Onsdag d. 17. maj kl. 17:00 

 
SU-møder: 

Torsdag d. 15. december 2022 AFLYST 
Torsdag d. 23. februar 2023 

Torsdag d. 27. april 2023 
 

Statusmøde for beboerne 
Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 17:00 – 19:00 

 
Styregruppemøder: 

Den anden mandag i måneden kl. 14:30 – 17: 
 

Beboermøde: 
Tirsdag d. 8. juni kl. 17:00 – formøde 

Kl. 19:00 Beboermøde 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon  
 


