
Web.referat nr. 89, torsdag d. 29. august 2019 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
Henning Winther fortæller om sine planer og visioner for Det Spirer. 
 
Jesper og Pia har aftalt med Henning, at han kommer med et oplæg til, hvordan vi skal afholde en workshop mhp, hvad 
beboerne kunne tænke sig, at der kommer af midlertidig aktivitet på græsplænen (Kvarterparken).  
Her var der en misforståelse, idet der kun var fokuseret på nyttehaver. Vi ønsker at være helt åbne for, hvad der kan 
være af ønsker til, hvad der kan komme derovre. 
 
Drøfte mail fra d. 14.8. ang. lokale til Madoase. 
Vi er meget positive overfor tanken om at stoppe madspild og hjælpe vores økonomiske udsatte beboere, men ud fra 
det tilsendte er der utrolige mange regler, som vi kan have svært ved at opfylde.  
Derudover er der rigtig mange muligheder i nærområdet for at købe ”stop madspild”. Appen ”Stop madspild” og 
Fødevarebanken er også en mulighed.  
 
Punkt 2: Referat nr. 88 er godkendt  
 
Punkt 4: Henvendelser 
     I kontorvagten: 
 Ingen 
 
 Mail: 
 D. 10.7.: Info. fra Domea.dk ang. forbrugsregnskaber. 
  Info. om mere digitalisering.  
 D. 5.8. Beboer i Murskeen: Forslag til forbedringer i GHG. Ønsker at der kan blive stillet et lokale med køle/fryseskabe   
  til overskudsmad, fra forskellige events, op til glæde for de forskellige foreninger.  
 At bænkene udenfor grillhytten bliver renoveret og fremadrettet vedligeholdt. Endvidere at borde-bænkesættene  
 inde i grillhytten bliver udskiftet med bænke, som kan slås op, så der bliver plads til at opstille en buffét. 
  Overordnet synes vi, at det lyder til at være nogle gode idéer. Vi har SU i denne måned og tager emnerne op der. 
 D. 16.8. CP: Ekskursion for FSB beboere. Evt. lørdag d. 2. november formiddag. 
  Vi afventer svar på, om de kan den dag, og hvor mange de vil komme. Der er booket i selskabslokalet. 
 D. 21.8. Beboer i Sylen: Nye lukketider i caféen? Beboeren har oplevet 2 gange, at der er blevet lukket tidligere end  
 normalt i Café Gadehjørnet. Beboeren mener, at alle skal orienteres i tilfælde af nye åbningstider, 
  Pga personalemangel og sygdom har der været lukket/lukket tidligere nogle dage. Vi er ikke blevet informeret  
  om, at der skulle være ændret i åbningstiderne.  
  Vi er fuldstændige enige i, at der skal informeres, og vi bestræber os generelt på at informere om så meget som  
  overhovedet muligt. 
 D. 29.8. Camilla Lund: Tlf.liste på bestyrelsen i BankoKlubben Optimisten. 
 
 Brev og telefonisk: 
 Referat fra ekstraordinært generalforsamling i GadehaveGym d. 13. maj 2019.  
  Der er kommet en ny bestyrelse. 

 
Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Tuning8people –  hvad vil vi? Alternativ konsulent.  
 Ibrahim har ikke fået svar fra det firma, som han har kontaktet. Vil rykke dem. 
b. Status på booking via hjemmeside 
 Ibrahim har ikke haft tid til at arbejde på denne opgave. Vi bliver enige om, at vi nu har ventet længe nok. Alice og Pia  
 vil undersøge, hvad NemTilmeld  kan tilbyde os.  
c.  Drøftelse af konto 119.3000 beboeraktiviteter 
 Jesper har talt med Carsten om vores økonomi til beboeraktiviteter. Der er intet at bekymre sig om – tværtimod, så  
 er vi en sund afdeling, som kan være stolte af at være aktive ifbm aktiviteter for beboerne. 
d. Punkter til SU.  
 Er midlertidig udlejning startet?  
 Caféens åbningstider 
 Genbrugsgårdens´ fremtid 
 Pentanquebaner – skal de nedlægges og evt. så vilde blomster der?  



  
 
 Området generelt – vi ønsker opnormering i mandskabet 
 Evt. ny beboerapp 
e.  Fortsætte med kontorvagt som hidtil? 
 Det er yderst sjældent, at der kommer nogle ned i kontorvagten, hvorfor vi nedlægger den. Beboerne kan stadig  
 komme til at tale med os, hvis de ønsker det.  De kan enten skrive en mail til ghg.bestyrelsen@gmail.com eller lægge  
 en besked til os i postkassen Øksen 33 eller lægge en besked ude i Café Gadehjørnet.  Så aftaler vi et møde.  
f. Etablering af ekstra p-båse på Murskeens p-plads 
 Er udført.  
g.  Indkøbt anden pizzaovn end først besluttet. Det blev alt for omstændigt og dyrt at få muret et fundament, som  
 ovnen kunne stå på.  
 I stedet er der blevet købt og opsat en Denver fra Myoutdoorkitchen – pris kr. 10.995 alt incl. 
 Der er mange løsdele, som nogle børn allerede var begyndt at lege med, hvorfor vi har besluttet, at der skal betales 
 depositum på kr. 500 for at få dem udleveret. I forbindelse med leje udleveres brænde gratis. Café Gadehjørnet 
 står for det. Denne ordning evalueres løbende.  
 Mike, Mads og Eva vil i nærmeste fremtid lave en prøve optænding og bagning af en pizza. 
h. Generalforsamling i Bankoklubben 
 Jesper deltog og blev genvalgt som revisor. Der er valgt nye medlemmer til bestyrelsen. 
i. BL var på besøg og fik en rundvisning fredag d. 23. august. 
 Vi i afd.bestyrelsen har intet haft at gøre med planlægningen e.lign. Vi blev inviteret med for ”at vise ansigt”. 
 Der var 80-90 deltagere, som blev vist rundt i GHG. De var alle imponeret over Danmarks smukkeste ghetto. 
j. Gadehavefestival 
 Alice er vores repræsentant i festivalforeningen. 
 Vi synes, at DJ Hatice fik for lang tid. Det er rigtig godt, at der også er ikke vestlig musik, men vi oplever, at mange af  
 gæsterne ”flygter”, når der er for meget af det. 
 Planchen som Anton, Domea.dk og Henning, Det Spirer stod med i et telt blev meget positivt modtaget af festival- 
 Gæsterne. Jesper og Ibrahim repræsenterede os. 
k. Alice, Jesper og Pia på studietur til Have og Landskaber i Slagelse d.d. 
 En rigtig god og inspirerende tur.  Vi tager meget gerne med næste år også.  
l. Status på varmecentralen 
 Arbejdet er stadig ikke færdigt derovre, så musikklubberne kan få lov til at rykke ind.   
 Vi har bevilliget t.kr. 50 til at rummet gjort sikkerhedsmæssigt i stand. Brugerne kan få udleveret maling på  
 driftscentret og selv male derovre. 
m. Kvarterhus vision-workshop d. 11.9. kl. 18. 
 Vi bestræber os alle på at deltage.  
n. Status på styregruppemøde 
 Det forventes, at vi får svar fra boligministeriet om ca. 14 dage.   
 Peter har foreslået, at vi får en følgegruppe med 5-6 beboerne, som tidl. har vist interesse for f.eks. workshop og  
 udviklingen i GHG. 
 Det er en god idé. Peter sørger for at invitere nogle udvalgte beboere. 
 
Punkt 6: Arrangementer 
Status på familieturen både ang. planlægning, udførsel af opgaver samt selve turen.  
 Hvis der skal være en familietur til næste år, skal der være oprettet et bookingsystem. For de beboere som ikke har  
 mulighed for at booke sig på nettet, vil planlæggerene af turen sidde et par aftner i huset og hjælpe dem.  
 Har de kun mulighed for at betale kontant, må vi lægge pengene i afd.bestyrelsens pengekasse og så betale med  
 vores Mastercard. 
Indvielse af pizzaovn 

Det er efterår nu, hvor vi kan risikerer, at der kommer meget regn og blæst. Vi har derfor ikke planlagt en bestemt 
dato. Vi følger med i vejrudsigten og melder ud dagen før eller på selve dagen, at nu er der pizzaer ved grillhytten. 
Håber, at beskeden kommer hurtigt ud ved hjælp at beboer-appen, facebook og mund til øre-metoden. 

 Eva har lovet at hjælpe med indkøb og at være pizzabager. 
Karen-Marie Lillelund torsdag d. 26.9. Hvordan afholder vi? Vibeke har ferie. 
 Vi afventer at få besked på, om der kommer en vikar i caféen, som kan varetage salg af drikkevarer.  
 Prøver at skrive en artikel til Lokalavisen Taastrup for at lokke flere publikummer til. Det skal ikke være gratis for  
 gæster at deltage. 
Besøg d. 21. november kl. 16 – 19.  
 Pga besøg fra Folketinget d. 21. november, beslutter vi at rykke juletræstændingen til tirsdag d. 19. november.  
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 Igen i år vil vi gerne have opsat juletræ uden for driftscentret og starte med at tænde det. 
 Vil høre Det Spirer, om det også i år har mulighed for at stå for forplejning ovre ved grillhytten. 
 
Punkt 7: Status GHG-nyt 
 
Punkt 8: Kontorvagter og nye mødedatoer 
Se punkt 5,e. 
Mandag d. 2. september kl. 18 – 19: Jesper og Ibrahim 
Torsdag d. 12. september kl. 17. Helle Stuart (rygestop) og Janni Langø kommer kl. 17. 
 
Punkt 9: Eventuelt 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Kontorvagter:  

Mandag d. 2. september kl. 18 – 19: Ibrahim og Jesper 
Herefter er der ikke længere fast kontorvagt – se venligt punkt 5,e 

Vi kan kontaktes på ghg.bestyrelsen@gmail.com, hvor vi altid bestræber os på at svare hurtigt. 
 

Bestyrelsesmøde: 
Torsdag d. 12. september kl. 17  

 
SU-møder: 

Tirsdag d. 24. september kl. 17. (Markvandring kl. 15?) 
Torsdag d. 19. december kl. 17 

Tirsdag d. 18. februar kl. 17 
Torsdag d. 30. april kl. 17 

 
Følgegruppe til den ”fysiske helhedsplan” 

Den 2. mandag i måneden kl. 10 – 12 
Sat på pause indtil vi har fået tilbagemelding fra boligministeriet 

 
Styregruppemøde ”fysisk helhedsplan” 

Den 1. onsdag i måneden kl. 17 – 19 
Sat på pause indtil vi har fået tilbagemelding fra boligministeriet 

 
Visionsworkshop Kvarterhus 

Onsdag d. 11. september kl. 18 – 21 på Rådhuset 
 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 
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