
Web.referat nr. 85, torsdag d. 7. februar 2019 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Pernille Agerbæk orienterer 
 
Punkt 3: Referat nr. 84 er godkendt  
 
Punkt 4: Henvendelser 
     I kontorvagten: 
 Beboer i Murskeen: Kommer med en del spørgsmål. 

1) Midlertidigt Kvarterhus, og hvad så? Tegning på blivende hus. Inddrage 3-værelses lejlighed til 
kvartersløft. 

2) Fokus på at forlade ghettolisten 2020 
3) Fleksibel udlejning, hvordan går det med det, følger I med? 
4) Tilbud til ”problemlejere”, en ny fremtid et andet sted, økonomisk tilskud fra afdelingen. 

Tidligere i Gadehavegård, kun 2 udenlandske familier fra ikke vestlige lande pr. opgang – aftale med 
HTK. 

5) Beskæring af træer i Øksen mod rågekoloni? 
6) Beskæring af træ i Murskeen – her medbringes foto. 
7) Skab til Formiddags Caféen, flertal for egne kopper samt til div. indkøb. 

Hvordan er det, når bestyrelsen har et arrangement, hvem betaler for porcelæn, der går i stykker? 
Vel alle beboere i Gadehavegård. 

   
  Vi har sendt svar på mail til beboeren: 
  1) Det midlertidige Kvarterhus blev nedstemt. Den er lukket. 
                Blivende Kvarterhus er i samarbejde med flere aktører bl.a. Landsbyggefonden. 
                Tak for dit input, men det er slet ikke stort nok i forhold til de krav, vi møder. 
            2) 3) og 4) Der er ingen målinger på de allerede "udnævnte" hårde ghettoer før 2030.  
                Ja, det gør vi. 
                Fælden er klappet, og vi skal udføre en udviklingsplan med reduktion til 40%. 
                Inddeling af beboere på den måde er ulovligt. 
            5) Dette ligger under driften, som vi ved, har hyret professionelle folk til det arbejde. 
            6) Der bliver kun beskåret/fældet syge træer - indtil vi ved, hvilken ændringer infrastrukturen  
                 bringer. 
            7) Vi har tidligere sagt nej til et spørgsmål noget lignede fra Jer. Der er ikke plads, og I har alle  
                muligheder for at bruge frit at selskabslokalets service gratis. 
                Ja. I er en klub, derfor skal I betale for det, I ødelægger i lighed med de andre klubber. 
                I kan blive en forening, så kan I modtage kr. 5.000 i opstartshjælp, så I har penge i kassen, men      
                pladsforholdene og betingelserne er stadig de samme. 

 
 
 Minna Schmidt fra Sportsklubben efterlyste svar på henvendelse om penge til nye tæpper til kr. 35.000 +  
 til maling etc., som de ansøgte om for knapt 1 år siden. 
  Vi beklager, at det totalt er smuttet for os at få svaret, men svaret er det samme. De kan få kr. 5.000 i  
  tilskud som andre klubber. Og de skal fremadrettet ansøge før, at de køber ind. 
 
 Mail: 
 D. 14.1., Lene Krogh Odsgard: Boner fra Halloweenfest – overfører kr. 610 til fastelavnsfesten 
  Fuldstændig som aftalt. 
 D. 29.1., Line: Ildflueopvisning fredag d. 1.2. 
  Ingen af os havde mulighed for at deltage. 
 D. 1.2., Lene Krogh Odsgard: Økonomisk støtte til fastelavnsfesten – Pandahjælpen 
  Vi bevilliger kr. 5.000 på samme vilkår som tidligere. 
 D. 4.2., Line: Input til Bladspiren 
  Alice skriver information om, at vi har ansat en kommunikationsmedarbejder. 



 D. 4.2., ON – mødes med Regnar Hansen fra Landsbyggefonden mhp rundvisning for at se  
 lysforholdene? 
  Regnar Hansen troede, at vi har fået anlagt nyt lys på gangarealet. Så ingen interesse alligevel fra  
  hans side. 
 D. 5.2., Andres – doodle til fællesmøde. 
  Mødet bliver tirsdag d. 26.2. 
 D. 6.2. Cathrine: Bestyrelsesmøde for ErhversForum d. 28.2. – hvem deltager? 
  Ibrahim og muligvis Pia. 
 
 Brev og telefonisk: 

 
  
Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på hjælp til at formidle afviklingsplanen 
 Der er indgået kontrakt med Andres Tue Møller, som samarbejder med BL. Et estimeret pris på kr.  
 1.150/time + produktionsomkostninger + kørselsgodtgørelse. 
 D. 19.2. afholdes der informationsmøde ved Andres Tue Møller for alle de ansatte, hvor vi er værter for  
 en frokost. (Ibrahim har bestilt smørrebrød hos Vibeke) 
 Tirsdag d. 26.2. skal vi mødes med Andres for at fastlægge en tidsplan for informationsmøder etc. 
b. Status på følgegruppemøde  
 Vi skal til møde inde hos Arkitema d. 26.2. mhp den fysiske helhedsplan. 
c.  Status på styregruppemøde 
 Status quo pga forhandlingsmøderne 
d. Status på kompetenceudviklingskursus  
 Mandag d. 25.2. hos Workz 
e.  Status på Kvarterhus 
 Jesper har afholdt et indledende med Anton fra domea.dk og Nabil fra HTK.  
f. Status på borgmestermøde 
 På sidste møde var vi en del væk fra hinanden. Vi kæmper fortsat for at gøre det bedste for GHG. 
g. domea.dks Landskonference d. 5. – 6. april 
 Pia og Alice deltager fra Organisationsbestyrelsen. Jesper deltager. Ibrahim og Fazi vil finde ud af om de  
 kan. 
 Vi inviterer Lone, Pia, Tom og Mads med, som vi plejer. Ole kan deltage fra Organisationsbestyrelsen. 
h. Punkter til SU-møde 
 Har vagtselskabet fået styr på vores koder til beboerhuset? 
 Flyttelejligheder – vi vil gerne have en orientering om, hvad der takseres efter, da vi hører om meget  
 høje fraflytningspriser, selvom beboerne har boet her i over 8 år. 
 Hvordan aflønnes eksterne håndværkere? En samlet pris for arbejdet eller på timebasis? 
 Status på videoovervågning, DKT 
 Bookingsystem  
i. Lønkompensation ifm konferencer og studieture  
 Organisationsbestyrelsen har bevilliget, at Fazi kan få godtgørelse efter de gældende regler. Fazi tager  
 selv kontakt til domea.dk (Annett) for at få helt styr på dem. 
j. Evaluering af DFB konference set fra vores side 
 Det var en oplysende og interessant konference, hvor Tinus Lassen gennemgik, hvad arbejdet i  
 organisationsbestyrelsen går ud på, og hvilke retningslinjer der er.  
 Torben Wiese holdt foredraget ”Bryd vanen og bøj fisken”.  
k. Møde med Røde Kors. 
 De vil gerne have indsigt i, hvilke udfordringer vi oplever i forbindelse med ghettopakken, om der er  
 noget, som de kan hjælpe med. 
 
Punkt 6: Arrangementer 
Er planlagt for 2019 og kan ses på vores hjemmeside. 
 
 
 



Punkt 7: Status GHG-nyt 
Se i tidl. referater 
 
Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer 
Følgegruppemøde til Nabohjælp torsdag d. 21.2. kl. 9.30 – 11.00 
 
Punkt 9: Eventuelt  
 

VIGTIGE DATOER: 
Kontorvagter:  

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

Bestyrelsesmøde: 
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 
 Næste gang dog tirsdag d. 26. februar kl. 9:30 – 12:30 hos Arkitema. 

 
Styregruppemøde ”fysisk helhedsplan” 

Herefter den 1. onsdag i måneden kl. 17 – 19 
 

Info.møde til personale ved Andres Tue Møller 
Tirsdag d. 19. februar kl. 12:15 

 
Borgmestermøde 
Afventer ny dato 

 
Følgegruppemøde i Nabohjælp 

Torsdag d. 21. februar kl. 9:30 – 11:00 
Alice deltager 

 
Kompetenceudviklingskursus Workz 

Mandag d. 25. februar kl. 12:00 – 16.00 
 

Planlægning forårsfest 
Tirsdag d. 26. februar kl. 14:00 – 15:00 

Torsdag d. 14. marts – afventer tidspunkt 
 

Domea.dks kredsmøde i Herlev 
Torsdag d. 14. marts kl. 17:00 

Åben for alle beboere  
 

Møde med Røde kors 
Mandag d. 18. februar kl. 16:30 – 18:00 

 
 

Referent: Pia v. Benzon 
 


