
Web.referat nr. 91, onsdag d. 2. oktober 2019 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 90 er godkendt  
 
Punkt 4: Henvendelser 
     I kontorvagten: 
 Er lukket. 
 
 Mail: 
 D. 16.9. Medlem af Gadehave-Gym bestyrelse: Der er ikke noget regnskab fra den afgåede bestyrelse, og der  
 mangler at blive afleveret 2 nøgler til postkassen. Mail er blevet lukket. 
  Vi kan desværre ikke gøre noget for at få udleveret regnskabet.  Vi har givet Tom besked om, at låsen skal  
  omstilles i postkassen. De nye bestyrelsesmedlemmer af Gadehave-Gym må henvende sig til Tom for at få  
  udleveret nye nøgler uden beregning. 
 D. 24.9. Beboer i Murskeen: Protest mod at Nuriye er flyttet til Charlotteager. Vil gerne have os til at  
 agere på det. 
  Vi så også meget gerne, at Nuriye var blevet her i GHG, og vi gør, hvad vi kan for at få hende tilbage, men det er  
  Nuriyes eget ønske at flytte til Charlotteager.  
  Nuriye vil stadig være her hver onsdag. 
 D. 25.9. HW: opbevaring af overskuds skriveborde 
  Vi vil bede driften om at finde et sted at opbevare dem. 
 D. 27.9. Beboer i Murskeen: Referat fra visionsworkshop på hjemmesiden 
  Det referat, som der henvises til, er et arbejdsreferat. Vi vil lægge BARKS referat på hjemmesiden, når vi får det. 
  Beboeren har modtaget arbejdsreferatet, fordi han er med i følgegruppen til kvarterhuset. 
 D. 29.9. Leif Loll Jørgensen og Kirsten Mouritzen: Ansøgning om tilskud til bustur til Lübeck. Vedhæftet 2 tilbud fra  
 Leifs busser og JEP Transport på henholdsvis kr. 14.500 for 53 personer og kr. 15.000 for  56 personer. Begge tilbud  
 er incl. moms. 
  Vi vil gerne betale busturen hos Jep Transport (er i systemet). Al forplejning må være egen betaling. 
 D. 1.10. Salma: Tilskud til frivilligfest  
  Vi giver kr. 5.000 i lighed med de tidligere år. 
  
 Brev og telefonisk: 

 
Punkt 5: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Ekstern konsulent – Tilbud fra BL d. 1.10. 
 Vi er ikke sikre på, at BL helt har forstået, hvad vi ønsker. Vi inviterer konsulenten fra BL herud for at tale om 
 forventningerne. Vi betaler hende gerne for 1 time. 
 Ibrahim undersøger mulighederne hos organisation.cc 
b. Status på booking via hjemmeside.  
 Vi kan ikke helt få det med til tilmeldningerne, som vi gerne vil, fordi vi har en sponsoreret udgave. Nu prøver vi at få  
 tilmeldinger til biografturen via nemtilmeld.dk.  
c.  Blok 9 
 Vi føler ikke, at vi er blevet ordentlig orienteret om sagens forløb fra domea.dk. Vi vil bede om at få at vide, hvad der  
 stadig er af fejl og mangler, orientering om 5 års gennemgangen, det indgåede forlig etc. 
d. Følgegruppe til udviklingsplanen mandag d. 25.11.19 
 Datoen er nu fastlagt. De udvalgte beboere vil snart modtage en invitation i deres postkasse. 
 Vi ser meget nødigt, at vi skal bestille mad udefra, når vi har en café. Det drejer sig om mad til ca. 20 – 22 personer. 
e.  Status Kvarterhus 
 Intet nyt 
f. Status på møde med Cathrine og Adel ang. hashrygning 
 Det er vores opfattelse, at der er nogle, som er tilbøjelige til at lave en fjer om til 5 høns. Vi ved, at driften har fokus  
 på kældrene, og at der pt. er ved at blive spærret for chip til kælderen i Øksen for 1-2 husstande. 
 Mia fra Nærpolitiet har oplyst, at de heller ikke oplever nogle problemer i GHG. 
 
 
 



 
 
 
g.  Fællesrum til opbevaring af overskudsmad på div.  
 Det bliver i blok 9. Lokalet skal ryddes op og gøres rent, som skal aftales med driften, som også har lovet at sørge for,  
 at der bliver indkøbt nogle reoler samt indsat 2 køle/fryseskabe.  
h. Booking af mødelokaler   
 Vil vi stadig gerne have digitalt booking. Ibrahim sender en forespørgsel  til et firma, om de er interesserede i at  
 mødes med nogle os og høre, hvad vi ønsker. 
i. Økonomisk rådgivning i GHG 
 Vi mener, at det er af største vigtighed, at den økonomiske rådgiver (Nuriye) har fast plads i beboerhuset. Vi vil  
 arbejde på, at det kan lade sig gøre inden, at udviklingsplanen bliver præsenteret for beboerne. Mange vil helt  
 sikkert få behov for hendes hjælp samt gerne have nem tilgang til hendes kontor. 
j. Øtoftegårdsvej – mail fra Lars Koch d. 1.10. 
 Der skal aftales et møde, hvor Lars Koch, driften/administrationen og vi deltager. Vi afventer svar fra CP, og at ON  
 kommer tilbage fra ferie. 
k.  Spørgsmål til når, vi mødes med Andres m.fl. 
 Vi laver en liste med spørgsmål, som vi mener er relevante at få besvaret hurtigst muligt – måske på et orienterings- 
 møde. 
 
Punkt 6: Arrangementer 
Familietur i biografen ”Gooseboy”. Denne gang prøver vi at få tilmeldinger via nemtilmeld.dk.  
Dem, som ikke har mulighed for at tilmelde sig online, bliver tilbudt at komme ned i beboerhuset tirsdag d. 8.10. mellem 
kl. 16.30 – 18.00. Her vil Eva og Alice tage imod. 
 
Punkt 7: Status GHG-nyt 
 
Punkt 8: Nye mødedatoer 
Se nedenfor. 
 
Punkt 9: Eventuelt 
Udbetaling af internetpenge  
 
 

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. 6. november kl. 17 

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

SU-møder: 
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  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ghg.bestyrelsen@gmail.com


 
 

Styregruppemøde ”fysisk helhedsplan” 
Den 1. onsdag i måneden kl. 17 – 19 

Sat på pause  
 

Boligsocial opfølgning  
Fast hver 14. dag  - start d. 7. 10. kl. 14.15 – 15.15 

 
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 
 

Studietur til Dublin sammen med §17.4. HTK 
Onsdag d. 13. – 15. november  

 
Følgegruppe til udviklingsplanen  

Mandag d. 25. november – afventer tidspunkt 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 
 

 
 
 
 
 
 


