
Web.referat nr. 84, onsdag d. 9. januar 2019 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Afbud: Fazilet Sahin 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Pernille Agerbæk orienterer 
Deltog ikke denne gang 
 
Punkt 3: Referat nr. 83 er godkendt  
 
Punkt 4: Henvendelser 
     I kontorvagten: 
 Ingen 
 
 Mail: 
 D. 18.12.18., beboer i Sylen: ”Et smukt Gadehavegård”. Beboeren mener ikke, at vi gør nok for at  
 leve op til denne betegnelse. Og her er for meget larm. 
  Som vi har orienteret om i en særudgave af GHG-nyt kommer der til at ske rigtig mange ændringer i  
  GHG. Ændringer som Folketinget har besluttet skal ske. Vi vil gøre ALT, hvad vi kan for at bevare så  
  mange boliger her som overhovedet muligt, og dette indebærer, at der skal lokkes mange flere  
  mennesker hertil. 
 D. 20.12. repræsentant for Onsdagsklubben: Rykker for svar, og vil gerne have en kasse med nyindkøbt  
 service kun til dem. 
  Vi beklager det sene svar.  
  Der vil ikke blive indkøbt særligt service til Onsdagsklubben. Hvis deres økonomi ikke kan klare at  
  betale for en smadret kop etc., vil vi råde dem til evt. sætte den ugl. betaling lidt op til f.eks. 12 kr. 
  Det er industriservice, der er i selskabslokalet, og det er dyrt, men til gengæld kan det holde meget  
  længe. 
 D. 22.12. Almenmodstand: Strategiseminar 
  Vi synes, at de gør et kæmpe arbejde, men vi har desværre ikke tid til at deltage i deres seminar.  
 D. 2.1., beboer i Sylen: Forespørger lys ved stien ned til p-pladsen ved Sylen 32. 
  Der er mørkt på den sti. Det samme gør sig gældende ved Sylen 1 og Murskeen 34. Vi vil bede ON  
  om at sørge for, at der bliver installeret noget lys, f.eks. som det der er på gavlen ved Det Spirer  
  med bevægelsessensor. 
 D. 7.1. CP: Udsættelsessag 
  Vi har fået advokatens forklaring. Der er ikke sket en fejl. Vi er ikke tilfredse med svaret, dog ”lukker”  

vi sagen fra vores side nu.  
Vores fokus har hele tiden været “mennesker", derfor håber vi, at der ikke sker det samme i 
fremtiden, og at kommunikation og samarbejde bliver bedre i en sådan situation. 

 D. 7.1. Beboer i Murskeen: Ang. Det Stille Selskabslokale. I løbet af weekenden har der været nogle unge  
 nede i kælderen og øge kraftigt hærværk. Pga larmen har beboerne ikke fået sovet ordentlig  
 om natten. Beboeren vil have os til at lukke ”bulen”, det som vi kalder et selskabslokale. 
  Selskabslokalet var ikke udlejet den weekend. Det var indbrud og hærværk. Vagtfirmaet har været  
  herude. Vi mener ikke, at de har udført deres arbejde ordentligt. ON er på sagen. 
  Vi er lige så frustrerede og vrede over situationen som beboeren. Det undrer os rigtig meget, at han  
  ikke har ringet efter politiet. Hvis han havde gjort det, havde der været en stor chance for, at  
  gerningsmændene var blevet taget på fersk gerning. 
  Hvis selskabslokalet havde været udlejet, og det var lejerne, som havde larmet sådan, skulle der også  
  have været ringet efter politiet. 
  Vi ønsker fortsat at gøre mere reklame for Det Stille Selskabslokale. Hvis det bliver oftere udlejet, vil  
  der være nogle tilstede dernede, og dermed kunne mindske risikoen for sådan en situation.  
 D. 8.1. PA: Der er følgegruppemøde i Nabohjælp mandag d. 25. februar kl. 14 – 15.30. 
  Alice og Pia deltager. Pga rigtig mange møder – og mange af dem akutte – er det med forbehold. 
  Vi vil bestræbe os på, at afd.bestyrelsen er repræsenteret. 



 
  Brev og telefonisk: 

 
  
Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på hjælp til at formidle udviklingsplanen - også kaldet afviklingsplanen.  
 Vi har valgt Andres Tue Møller, som samarbejder med BL. IE ringer og giver Peter Martin Søhuus besked  
 om, at det desværre ikke blev ham, at vi valgte til opgaven. 
b. Status på følgegruppemøde 
 Aflyst mandag d. 14. ds. 
 Der er planlagt datoer for workshops. Invitation vil blive sendt ud til beboerne ultimo januar. 
c.  Status på styregruppemøde 
 Udsat til onsdag d. 16. ds. 
d.  Status på kompetenceudviklingskursus  
 Jesper og Pia skal sammen med Carsten Pedersen, Mette Mogensen og Henrik Skov mødes med Workz fredag  
 d. 11. ds. 
 Vi anser det for meget vigtigt at få dette kursus, så vi kan blive bedre rustet til det store og udfordrende arbejde,  
 som ghettopakken giver. 
e.  Forventningsafstemning 
 Vi oplever, at vi for øjeblikket arbejder i en slags kaos med akutte, flytninger og aflysninger af div. møder pga  
 den af Folketinget vedtagne ghettopakke. Vi er nervøse for, at vi glemmer de nære ting, som også skal plejes lige  
 nu. Derfor vil vi gerne mødes med ON og CP for at få talt nogle ting igennem, som vi har observeret.  
 Dette gælder begge veje. Mødet er for at styrke samarbejdet. 
f. Status på DetViEr 
 Er nu helt flyttet ud af pavillonen i Genbrugsgården. De spiller akustisk og holder klubmøder i kælderen 
 Murskeen 11, og har fået lov til at spille med el-instrumenter i Det Spirers pavillon om tirsdagen. 
g. DFB konference d. 2.2. kl. 9 
 Vi deltager alle og håber, at de øvrige medlemmer af repræsentantskabet – Anita Adamsen og John v.  
 Benzon – også har lyst til at deltage. 
h. Domea.dk´s kredsmøde i Herlev torsdag d. 14. marts kl. 17. 
 Alice og Pia deltager. 
 
Punkt 6: Arrangementer 
Der vil indenfor kort tid blive husstandsomdelt information til alle beboere om, hvad der er planlagt for 
2019. 
 
Punkt 7: Status GHG-nyt 
Se i tidl. referater. 
Først og fremmest gælder det om at få information ud til beboerne om konsekvenserne for os af den 
vedtagne ghettopakke – se punkt 5,a. 
 
Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer 
Bestyrelsesmøde, fejl i sidste referat, mødet er aftalt til torsdag d. 11. marts kl. 17. 
Se alle datoer og tider nedenfor. 
 
Punkt 9: Eventuelt  
Udbetaling af internetpenge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Kontorvagter:  

Mandag d. 4. februar kl. 18 – 19: Jesper og Pia 
Mandag d. 4. marts kl. 18 – 19: Fazilet og Ibrahim 

 
Bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 7. februar kl. 17 
Torsdag d. 11. marts kl. 17 

 
SU-møder: 

tirsdag d. 19. februar kl. 17 
onsdag d. 24. april kl. 17 

 
Følgegruppe til den ”fysiske helhedsplan” 

 Den 2. mandag i måneden kl. 10 - 12 
 

Styregruppemøde ”fysisk helhedsplan” 
Herefter den 1. onsdag i måneden kl. 17 – 19 

 
Borgmestermøde 

Onsdag d. 16. januar kl. 14:30 – 16:00 
Onsdag d. 6. februr kl. 14:30 – 16:00 

Jesper og Pia deltager 
 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFB 
Torsdag d. 24. januar kl. 18:00 

 
DFB-konference 

Lørdag d. 2. februar kl. 9:00 
 

Følgegruppemøde i Nabohjælp 
Mandag d. 25. februar kl. 14 – 15:30 

Alice og Pia deltager 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 


