
Web.referat nr. 90, torsdag d. 12. september 2019 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
Helle Stuart og Janni Langø, HTK. 
Helle Stuart er ansat i 9 kommuner for at hjælpe flere med at blive røgfrie og hindre de unge i at starte med at ryge i 
kampagnen ”bliv en vinder uden tobak” 
I GHG er der lige under 30%, som ryger. Dette er over gennemsnittet i HTK´s kommune, som ligger på ca. 15%.  
Overordnet set er det hovedsagligt socialt svage og dem med ingen eller kort uddannelse, som ryger mest. 
Fortalte om rygningens skadelige virkninger – se vedhæftede – og vil gerne have et gruppe interview med 10-12 
deltagere for at undersøge, hvor mange som egentlig er klar over, hvor skadelig alle former for rygning er, både som 
aktiv  og passiv ryger. Specielt for børnene. Der blev talt om, at vi måske skal prøve på at få røgfrie legepladser, 
indgangspartier etc. Skal vi satse på et røgfrit GHG i 2030? Dette skal denne gruppe også have indflydelse på.  
Vi vil spørge Det Spirer, om de kan hjælpe med at samle sådan en gruppe.  
 
Efter evalueringen skal vi mødes med Helle Stuart og Janni Langø igen.  
 
Punkt 2: Referat nr. 89 er godkendt  
 
Punkt 4: Henvendelser 
     I kontorvagten: 
 Frivillig i genbrugsgården. Klagede over, at samarbejdet  er dårligt imellem de frivillige. 
  Pga det manglende samarbejde, enes vi om at sætte funktionen med de frivillige i genbrugsgården på pause.  
  Vil tage emnet op på førstkommende SU-møde. 
 Beboer i Sylen: Er bekymret for, om det er os beboere i de almene boliger, som kommer til at betale for det  
 kommende Kvarterhus og driften af det. 
   Beboeren blev kraftigt opfordret til at komme til visionsworkshoppen på rådhuset.  
 
 Mail: 
 D. 2.9. Trine Kjærsgaard, YouSee: Tilbud til vores beboere om at få gennemgået deres abonnement. 
  Det er blevet aftalt, at YouSee kommer i beboerhuset tirsdag d. 15. oktober. De sender en fælles indbydelse til  
  vores beboere, som vi skal sørge for at få omdelt og lagt på FB. 
 D. 3.9. MG: Noget af vores beplantning er sygt, det er derfor blevet klippet langt ned i et forsøg på at redde det. 
  Info. modtaget og videregives i GHG-nyt til beboerne. 
 D. 10.9. Henning: Nyhedsmail fra Det Spirer, synkroniseres med vores GHG-nyt? 
  Vi vil gerne holde vores nyhedsbreve adskilt.  
 D. 11.9. Henning: om videreudviklingen af Nabohjælpen, madspildprojektet og skraldeprojektet 
  Der er nogle tiltag fra Det Spirer, som vi gerne vil have uddybet, hvorfor vi inviterer Christian Fries og Henning  
  Winther til et møde snarest muligt. 
 D. 11.9. Driftscenter: Kattens værn 
  Det er blevet aftalt, hvis de katte, som der bliver indfanget, er øre- eller chipmærket, gives der besked til  
  driftscentret med ejernes navn og adresse. Løse hunde og katte er ikke tilladt i området. 
 D. 12.9. LKO: Søger om økonomisk støtte for Pandahjælpen på kr. 5.000 til at afholde Halloweenfest. 
  Bevilligt., LKO får pengene udbetalt og sørger for den økonomiske styring. Pandahjælpen gør en flot stykke  
  arbejde. 
  Vi opfordrer LKO til at også at søge integrationsrådet om penge til div. events. De skal dog være åbne for alle for  
  at få bevillliget penge derfra. 
  
 Brev og telefonisk: 
 
Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Tuning8people –  hvad vil vi? Alternativ konsulent.  
 Vi vil spørge Andres, om han kan anbefale en. 
b. Status på booking via hjemmeside. Nemtilmeld er gratis, dog skal der betales kortgebyr. 
 Vi bliver enige om, at det er os som arrangører, som betaler kortgebyret. 
 
 
 
 



 
 
c.  Drøftelse af konto 119.3000 beboeraktiviteter.  
 Tages op til SU. 
d. Følgegruppe til udviklingsplanen 
 Vi har udvalgt 12 beboere. Sender navnene til projektchef, Domea.dk,  byggeri og byudvikling Peter Stagaard  
e.  Status Kvarterhus + studietur til Kreativt hus for børn og INSP i Roskilde. Urban13 og KU.BE på Frederiksberg. 
 Det var en yderst interessant studietur. Specielt Urban 13 og KU.BE gav nogle gode idéer, som vi måske kan arbejde  
 videre med. INSP var alt for ustruktureret efter vores smag, men det lærer vi også af.  
f. Studietur §17.4. til Dublin –  
 Vi deltager 6 fra GHG. Det er dels afd. og formentlig organisationsbestyrelsen, som betaler for vores deltagere.  
g.  Gadehavefestival – Alice 
 Der har været evaluerings møde i festivalens bestyrelse. 
 Enighed om, at dj Hatice fyldte for meget. Drop-in har trukket sig. 
 Mette Hjorth har trukket sig. 
 Der har været klager franaboer om, at lydniveauet var for højt. 
 Boderne skal holde åbnet til, at musikken stopper. 
 Det Spirer kan ikke bruge så mange timer.  
h. Finde løsning på fjernbetjening til tv i mødelokalerne 
 Vi har nogle gange oplevet, at fjernbetjeningen til tv ikke var at finde eller ikke kunne få den udleveret af andet  
 personale, når vi har skullet bruge den til møder. Det er uholdbart.  
 Begge fjernbetjeninger virker til begge tv. Når andre end afd.bestyrelsen skal bruge tv´et, skal de henvende sig til  
 Vibeke/anden ansat i caféen for at få udleveret en fjernbetjening og afleverer den der igen efter brug.  
i. Øtoftegårdsvej 
 Lars Koch er umulig at få fat i. Vi bliver ved med at forsøge. 
 
Punkt 6: Arrangementer 
Indvielse af pizzaovn lørdag d. 14.ds. mellem kl. 12 – 14. Der vil blive uddelt smagsprøver. Eva og PvB handler ind fredag. 
Karen-Marie Lillelund torsdag d. 26.9. Nada holder åbent i caféen fra kl. 18.30 mhp salg af drikkevarer. 
Til tænding af juletræer skal vi prøve at finde et par frivillige, som vi hjælpe med at servere varm kakao ved grillhytten. 
Det Spirer har ikke ressourcer til det i år. 
Eventgruppen har afholdt første møde mhp planlægning af event 2020. 
 
Punkt 7: Status GHG-nyt 
Udsendes i næste uge 
 
Punkt 8: Nye mødedatoer 
Se nedenfor 
 
Punkt 9: Eventuelt 
Bande problematik. Vi skriver til vores kontakter i nærpolitiet for at høre, hvordan situationen ser ud her.  
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Kontorvagter:  

Der er ikke længere fast kontorvagt  
Vi kan kontaktes på ghg.bestyrelsen@gmail.com, hvor vi altid bestræber os på at svare hurtigt. 

Eller læg en besked i Café Gadehjørnet eller i vores postkasse med kontaktoplysninger, så kontakter vi Jer. 
 

Bestyrelsesmøde: 
Onsdag d. 2. oktober kl. 17 

Onsdag d. 6. november kl. 17 
Onsdag d. 4. december kl. 17 på Restaurant Flammen, ROS Torv 

 
Markvandring 

Tirsdag d. 24. september kl. 15.30 
 
 
 

mailto:ghg.bestyrelsen@gmail.com


 
 

SU-møder: 
Tirsdag d. 24. september kl. 17.  
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  

 
Styregruppemøde ”fysisk helhedsplan” 

Den 1. onsdag i måneden kl. 17 – 19 
Sat på pause  

 
SSP-møde  

Torsdag d. 10. oktober kl. 15.45 – 17 
Alice og Pia deltager 

 
Styregruppemøde i Klub Gadehaven 
Torsdag d. 10. oktober kl. 17 – 18.30 

Ibrahim og Pia deltager 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 
 

 
 
 
 
 
 
 


