
Web.referat nr. 87, onsdag d. 10. april 2019 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
Ingen denne gang 
 
Punkt 2: Referat nr. 86 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
     I kontorvagten: 
 Ingen 
 
 Mail: 
 D. 21. marts MG: Fældet 3 træer på volden ved Øksen 3-6 pga. fare for, at de væltede i storm. 
  Tak for orienteringen. 
 D. 25. marts ON: Orientering om omrokering i nærpolitiet. Nye kontaktpersoner Mia Rismose og Michael Munch. 
  Tak for orienteringen. 
 D. 25. marts, ON: Forespørgsel fra Preben Christensen om at afholde temamøde om sikkerhed i almen bolig. 
  Vi har tidligere afholdt sådan et temamøde uden stor interesse fra vores beboere, og set i lyset af de mange  
  møder, som vi pt. indkalder til, siger vi nej tak. 
 D. 26. marts, beboer: Studenterfest mandag d. 24.6. 
  Det er en hverdag, hvor der er andre aktiviteter i huset. Vi må desværre sige nej, idet vi mener, at det vil gribe  
  for meget om sig med alle de studenterkørsler, som kommer indenfor meget kort tid. 
 D. 29. marts, CP: Orientering fra HTK om nedlæggelse af veje og stier ifm. anlæggelsen Tåstrup C. 
  Tak for info.  
  Der har været hængt opslag op i opgangene med indbydelse til alle borgere om at komme til info.møde. 
 D 9. april, beboer i Sylen: Efterlyser svar på sin henvendelse i juli mhp stryning af træerne på volden ved  
 Sylen 36 – 38. 
  Pga en kommunikationsfejl mellem driften og os, har beboeren ikke fået svar. Dette beklager vi meget. 
  ON har nu svaret beboeren.   
 D. 9. april, Mike: byhaver i Varpnagård i Helsingør – som midlertidige erstatning for nyttehaverne. 
  Det er vi meget interesserede i at deltage i. Jesper tager kontakt til Mike for at aftale nærmere. 
 D. 9. april, Lene Krog Odsgaard: Familieklubben søger om økonomi sk støtte på kr. 1.500 til påskeferie aktivitet. 
  Det er et godt initiativ, som vi bakker op om. Bevilliget. 
 D. 9. april, Cathrine Lindvig: Spørger, om vi bakker op om at afholde åbent hus til afskedsreception for Pernille  
 Agerbæk. 
  Af de 2 datoer som Cathrine har foreslået, ser vi gerne, at det bliver mandag d. 29. april og meget gerne tidligst   
  fra kl. 15.  
  Vi vil gerne give afskedsreceptionen, hvis Det Spirer vil stå for hele planlægningen, indkøb og få sendt indbydelser  
  ud til alle incl. ansatte hos Domea.dk, som de mener, vil være interesserede i at komme og sige farvel til Pernille. 
   
 Brev og telefonisk: 

 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på kommunikation v/Andres. Herunder evaluering af info. møde d. 20.3. Quality Hotel. 
 Der var en pænt fremmøde. Vi synes, at mødet gik over al forventning. 
 Næste møde vil vi prøve at få afholdt en søndag for- eller eftermiddag af hensyn til børnefamilier – også på Quality  
 Hotel. 
 Der skal ikke være tolke tilstede til de store informationsmøder, men Andres skal afholde ”cafémøder”, hvor der vil  
 blive vist nøjagtigt de samme powerpoint (en slags resumé af det store info.møde) til grupper med tolke. 
 På den måde håber vi at kunne nå ud til så mange beboere som overhovedet muligt. 
 Evaluering efter de første cafémøder. 
b. Status på følgegruppemøde 
 Programmet er ved at være klar til studieturen til Aarhus d. 6. – 7. maj. Der er blevet tilføjet en tur forbi Kvarterhuset  
 Løget i Vejle. 
 Cathrine deltager i stedet for Pernille. 
 
 
 



 
c.  Status på styregruppemøde 
 Ikke et ordinært styregruppemøde, men en orientering til den samlede afd.bestyrelse og øvrige medlemmer i  
 gruppen om, hvor vi står i forhold til borgmestermøder. 
d. Status på kompetenceudviklingskursus 
 Det var et godt kursus, hvor vi fik lagt en tidslinje for, hvilke møder og opgaver der vil/kan komme i de kommende år. 
 Kurset var ikke, hvad vi forventede.  Vi ville gerne have haft en samtale med en erhvervspsykolog, som har erfaring med  
 forretningsudvikling og proces optimering e.lign. enkeltvis, hvor vi kunne få talt om de udfordringer, vi føler, der er i  
 forbindelse med afd.bestyrelsesarbejdet. Dette skulle følges op af en samlet evaluering, hvor vi kunne få nogle redskaber. 
 Vi vil bede CP om at undersøge, om de har sådan et kursus/tilbud i deres regi, som vi kan få. Kun os fra afd.bestyrelsen 
e.  Status på Kvarterhus 
 Der er blevet afholdt et møde, hvor Bark rådgivning er blevet valgt til opgaven. 
 De virker til at være lydhøre overfor vores idéer og tanker. 
 Vi har valgt at få en beboer med i gruppen og har peget på Leif Loll Jørgensen, som også deltog i mødet og vil gøre det  
 fremadrettet. Fra afd.bestyrelsen er det Ibrahim og Jesper. 
f. Status på borgmestermøde 
 Nyt møde d. 12. april 2019. 
 Efter formøde hvor vi aftalte, hvad vi har i tankerne, har Mette Mogensen sendt et oplæg, som hun vil fremlægge til  
 mødet, hvis HTK godkender det. Ellers bliver mødet aflyst. 
g.  Status på genbrugsgården  
 Jesper har ikke nået at få aftalt møde med Mads og John. Hvis de frivillige skal fortsætte i genbrugsgården, skal der  
 laves et regelsæt for, hvad de kan og må. 
h. Status på Facebook 
 Ibrahim tager kontakt til Leif Loll Jørgensen for at få lavet en aftale om, hvem der lægger hvad op og relevansen for  
 beboerne i GHG. 
i. Status på konkurrence 
 DKT skal godkende vores idéer, inden vi sender det ud. Måske har de forslag til, hvordan konkurrencen skal udformes  
 eller andre ideer til udflugtsmål. Pia sender vores udkast til DKT. 
j. Domea.dks landskonference  
 Det var en god konference – specielt set i lyset af, at vi vandt Domea.dk prisen på kr. 40.000. Anita Adamsen havde  
 indstillet os. En kæmpe tak til Anita. 
 Domea.dks landskonference næste år er d. 15.-16. maj. 
 Der kommer en artikel i Domea.dks nyhedsbrev om indstillingen. Denne vil også blive sendt til Lokalavisen Taastrup. 
 Jesper er kontaktperson til Sarah fra Domea.dk 
k. SU-punkter 
 Booking af lokaler via hjemmesiden – driftens holdning til forslag til ordinært beboermøde ” – fastsætte fast  
 timeantal til omdeling af div. materialer til de 2 piger  - CP må hjælpe os med at forstå et brev fra ministeriet.  
l. Ifølge lovgivning må bestyrelsesmedlemmer modtage kr. 2.400 om året til godtgørelse af bl.a. tlf., internet, strøm  
 etc. Skal vi stige med kr. 400 kr./året? 
 Ja, stadig med udbetaling en gang i kvartalet med kr. 600 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Mindeperlerne d. 11. april 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Kontorvagter og nye mødedatoer 
SSP d. 29.4, Alice og Pia skal til organisationsbestyrelsesmøde. Fazi træder til denne gang. Andre deltagere ønsker også 
et årshjul. 
Styregruppemøde i Klub Gadehaven d. 9. maj kl. 17 til ca. 18.30. Ibrahim og Pia deltager, selvom det betyder, at de 
kommer lidt for sent til informationsmødet i beboerhuset. 
Møde om kvarterhus med BARK rådgivning mandag d. 29/04 kl. 09-12.00 (Leif, Jesper og Ibrahim) 
 
Punkt 8: Eventuelt  
Udbetaling af godtgørelse 
En afskedsgave til Pernille. Taler med Cathrine om, hvilke ønsker der kunne være. 
Skal vi tage et møde med Christian Fries og høre om hans fremtidige planer ift boligsocial helhedsplan? Ibrahim aftaler 
et mødetidspunkt med Christian Fries. 
 



 
 

VIGTIGE DATOER: 
Kontorvagter:  

LUKKET D. 6. MAJ PGA STUDIETUR 
LUKKET D. 6. JUNI PGA DE KOMMENDE ORDINÆRE BEBOERMØDE 

 
Bestyrelsesmøde: 

Mandag d. 13. maj kl. 17 
Onsdag d. 29. maj kl. 17 – kort møde mhp gennemgang af indkomne forslag 

 
SU-møder: 

Torsdag d. 25. april kl. 17 
 

Følgegruppe til den ”fysiske helhedsplan” 
 Den 2. mandag i måneden kl. 10 – 12 

Dog ændret i maj til d. 16. maj kl. 9.30 – 12.30 hos Arkitema A/S 
 

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 

 
Møde om Kvarterhus 

Mandag d. 29. april kl. 9:00 – 12:00 
Leif, Jesper og Ibrabim 

 
SSP-møde i Klub Gadehaven 
Mandag d. 29. april kl. 15.45 

Fazi 
 

Evalueringsmøde af Forårsfesten 
Tirsdag d. 30. april kl. 11 – 11.45 

Alice og Pia 
 

Styregruppemøde i Klub Gadehaven 
Torsdag d. 9. maj kl. 17 – 18.30 

 
Informationsmøde om den fysiske helhedsplan 

Torsdag d. 9. maj kl. 18 
 

Møde med Sundhed, HTK 
Tirsdag d. 14. maj kl. 10 

 
 

Referent: Pia v. Benzon 
 
 


