
Web.referat nr. 86, mandag d. 18. marts 2019 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Pernille Agerbæk orienterer 
Da vi har mange og lange møder, har vi aftalt med PA, at hun kun deltager i vores bestyrelsesmøder, hvis der er noget 
højaktuelt at orientere os om. Ellers får vi PA´s generelle orientering på SU-møderne og på mail. 
 
Punkt 3: Referat nr. 85 er godkendt  
 
Punkt 4: Henvendelser 
     I kontorvagten: 
 Tidl. beboer og frivillige i genbrugscentralen. Han har nogle personlige ejendele stående i genbrugscentralen,  
 som han ikke kan få udleveret. 
  Det er flere år siden, at han er fraflyttet GHG. Vi undrer os over, at han først henvender sig nu. Umiddelbart  
  mener vi ikke, at han har krav på at få udleveret noget så mange år efter fraflytningen fra GHG. 
   Jesper tager kontant til Rita eller Connie fra genbrugscentralen og hører dem, hvad det drejer sig om. Jesper  
  Ringer til den tidligere beboer. 
 
 Mail: 
 D. 27.2., Maarja: Forespørgsel på, om vi kan besøge en kvindegruppe (tyrkisk og arabisktalende) for at  
 fortælle om vores arbejde. De mødes torsdag kl. 10 – 12 
  Ibrahim ringer til Maarja. 
 D. 6.3., Beboer i Murskeen: Billeder til ophængning i beboerhuset 
  Pga erstatningskravet ved hærværk eller tyveri kan vi ikke tage imod tilbuddet. 
 D. 7.3., beboer i Murskeen: Utilfreds med DinParkering  
  Det er 2. gang på 1 år, at beboeren har fået en afgift af samme årsag.  Beboeren har ikke modtaget afgiften, men  
  DinParkering har et billede af, hvor den sidder under vinduesviskeren.  
  Beboerens bil er registreret, og DinParkering har annulleret afgiften efter, at beboeren selv har henvendt sig. 
 D. 11.3. Studiegruppe fra Aalborg Universitet: Vil gerne tale med nogle beboere om de grønne områder og det  
 kommende Kvarterhus. 
  Anton fra Domea.dk, Jesper og Pia har allerede holdt møde med Sarah og Therese (Vedushan var forhindret i at  
  deltage) fra studiegruppen, som er ved at lave deres bachelorprojekt. 
  De er velkomne til at komme til de forskellige events, i caféen og rundt i bebyggelsen for at tale med beboerne,  
  men de skal være opmærksomme på, at vi har haft rigtig mange af sådanne undersøgelser indenfor de sidste år,  
  så det kan være, at ikke alle er lige interesserede i at svare på deres spørgsmål. 
 D. 14.3. TA: Info. om slåskamp i Café Gadehjørnet 
  Modtaget. Sagen ligger hos driften. 
  Eva oplever, at mange af de beboere, som var i caféen/huset under hændelsen er meget påvirkede af situationen.  
  Hun ønsker at holde en ”kaffe-kage-samtale” eftermiddag for dem, som ønsker det.  
  Det bakker vi op om, og vil bede CP sørge for, at der også kommer en psykolog. Eva aftaler selv nærmere med CP. 
 D. 15.3. CP: Info. om borgermøde om Taastrup C.  
  Mike fra Det Spirer har lovet at printe og få et par unge fra lommepengeprojektet til at hænge opslaget op fredag  
  d. 22. marts. 
   
 Brev og telefonisk: 
 Mads har ringet for at spøge, om vi er enige i, at banke-på-medarbejder Peder´s kontrakt skal forlænges. 
  Det er vi. 
 
Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på kommunikation v/Andres. Møde d. 20.3. mødes vi 1 time før med Andres. Status på tilmeldinger. 
 Der er tilmeldt 100+ og ca. 50 til at køre med bus. Kun 1 barn. 
 Da vi skal have formøde med Andres, vil vi spørge John, om han vil være tovholder på bussen. 
b. Status på følgegruppemøde 
 Aflyst da vi afventer på aftalen om udviklingsplanen. 
c.  Status på styregruppemøde 
 Aflyst da vi afventer på aftalen med HTK om udviklingsplanen. 
 



 
 
d. Status på kompetenceudviklingskursus  
 1. seance var givende. 2. gang er onsdag d. 27. marts kl. 9. 
 Pia bestiller taxa til 7 personer kl. 8:00. PA og ON tilbydes at køre med. 
e.  Status på Kvarterhus 
 Jesper har indtil nu været ene mand på opgaven fra afd.bestyrelsen. Fremover deltager Ibrahim også i møderne. 
 På et senere tidspunkt vil vi gerne have inddraget nogle andre beboere også. 
 Pt. har der været afholdt 2 møder. Næste møde er fredag d. 29.3., hvor der skal hyres en rådgiver.  
 Der har været talt om, hvad der skal være plads til i Kvarterhuset. Her er der blevet nævnt selskabslokaler, kontorer  
 til HTK og Det Spirer, klublokaler fra GHG og til HTI foldbold, kontor- og personalefaciliteter til driftspersonalet. 
f. Status på borgmestermøde 
 Vi er stadig i forhandlinger.  
g.  Status på følgegruppemøde til nabohjælp 
 Desværre havde politiet ikke ressourcer til at deltage denne gang. Der er ved at blive planlagt at holde et  
 suppekøkken for at få flere med i gruppen. Der var besøg med fra Ishøj´s nabohjælp´s gruppe og kriminalpræventivt  
 råd. 
 Henrik har trukket sig. 
 Det er en meget langsom proces at få mange mennesker med i sådan et projekt.  
h. Status på bestyrelsesmøde med Erhversforum HTK 
 Mange små virksomheder i Høje Taastrup er tilmeldt erhvervsforum. Bestyrelsen består bl.a. af Michael Ziegler og  
 Peter Faarbæk. 
 Meningen med forummet er at hjælpe med at skaffe beskæftigelse og praktikpladser til bl.a. beboere fra GHG. 
 Virksomhederne er interesseret i ghettoområderne, fordi de kan se muligheder for at få opgaver her de kommende  
 år og mulighed for at tage socialt ansvar og prøve at modvirke social dumping ved at kræve, at arbejdet går til  
 beboerne i de berørte områder. 
i. Pulje fra DKT – hvad skal vi bruge den til? 
 Vi vil bede vores naboer om at være med til at bestemme, derfor vil vi lave en konkurrence på stemmesedlen .  
 Præmie: 300 kr. til mad og drikke i Café Gadehjørnet 
 Der kan stemmes om: 

1. En tur til Københavns ZOO for familier  
2. En tur i teater – med/uden børn 
3. Biograf – premierefilm med/uden børn 
4. Familietur til en bondegård 
5. Andre forslag 
Beboerne skal også have mulighed for at tilmelde sig som medarrangør. 

 Turen skal være gratis, men der skal betales depositum. 
 Ibrahim sørger for, at der kan stemmes digitalt via hjemmesiden. Derudover skal kuponen kunne afleveres på  
 ejendomskontoret eller i afd.bestyrelsens postkasse. 
j. Facebook 
 Der skal kun lægges noget op, som der er relevant for GHG.  
k. Booking via hjemmeside  
 Til førstkommende SU-møde vil Ibrahim fremlægge en idé til, hvordan booking kan installeres på vores hjemmeside. 
l. Omdeling af div. med hjælp fra lommepengeprojektet og/eller driften. Ansætte 2 fast til opgaven? 
 Der har været en del problemer med at få omdelt materiale til alle husstande, når de unge fra lommepengeprojek- 
 tet har haft opgaven. Mike er meget obs på problemet, og har foreslået, at der bliver ansat 2 stabile piger, som  
 tidligere har været ansat i lommepengeprojektet.  
 Det synes vi lyder som en god idé. Vi ser gerne, at de 2 piger får samme løn, som ungarbejdere i et supermarked  
 eller, at der bliver sat fast timerantal på omdelingen. 
 Driften har også mulighed for en gang imellem at omdele. 
 Vi tager det op på næste SU-møde. 
m. Genbrugsgårdens fremtid 
 Vores politik er, at der ikke må drikkes nede i genbrugsgården eller ryges inde i pavillonen, når man har vagt som  
 frivillig. 
 Det kan betyde, at der er 2 af de frivillige, som trækker sig. John skal ikke stå for det alene.  
 Jesper tager kontakt til Mads og John mhp et møde om ordningen med de frivillige skal fortsætte. 
 
 
 



 
n.  Ungerådet i Medborgerhuset med paneldeltagere onsdag d. 27. marts med bla. Ibrahim i panelet. 
 Det er et godt initiativ, men vi undrer os over, at Alice ikke er blevet informeret, når hun er kontaktperson til  
 Ungerådet. 
 Alice tager selv kontakt til Line. 
o. Punkter til SU 
 Booking af lokaler via hjemmesiden – fastsætte fast timeantal til omdeling af div. materialer til de 2 piger 
 
Punkt 6: Arrangementer 
Forårsfest d. 28.3., hvor Ibrahim, Pia og Alice er ”på” om aftenen. Jesper kommer senere. 
Musikerne, som Fazi har kontakt til, skal have kontant betaling kr. 4.000, som Jesper sørger for. 
DFB´s Repræsentantskabsmøde mandag d. 25. marts, hvor vi alle deltager.  
Domea.dks landskonference fre- og lørdag d. 5. – 6. april. Alice, Jesper og Pia deltager. 
 
Punkt 7: Status GHG-nyt 
 
Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer 
Møde med Sundhed Konny Riising og Janni Langø tirsdag d. 14. maj kl. 10 
 
Punkt 9: Eventuelt  
Vi vil gerne have sammenlignet regninger fra fraflytningslejligheder med andre i DFB-regi. Ibrahim skriver til John 
Adelsteen om det. 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Kontorvagter:  

Mandag d. 1. april kl. 18:00 – 19:00: Fazilet og Alice 
LUKKET D. 6. MAJ PGA STUDIETUR 

LUKKET D. 6. JUNI PGA DE KOMMENDE ORDINÆRE BEBOERMØDE 
 

Bestyrelsesmøde: 
Onsdag d. 10. april kl. 17 
Mandag d. 13. maj kl. 17 

Onsdag d. 29. maj kl. 17 – kort møde mhp gennemgang af indkomne forslag 
 

SU-møder: 
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 

Fredag d. 12. april kl. 13:00 – 14:30 
Ibrahim, Jesper og Pia 

 
Kompetenceudviklingskursus Workz 
Mandag d. 27. marts kl. 9:00 – 13:00 

 
Møde om Kvarterhus 

Fredag d. 29. marts kl. 9:00 – 12:00 
Jesper og Ibrabim 

 
Møde med Sundhed, HTK 

Tirsdag d. 14. maj kl. 10 
 

Referent: Pia v. Benzon 


