
Web.referat nr. 92, onsdag d. 6. november 2019 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
Afbud: Fazilet Sahin 
 
Punkt 1: Gæster 
Eva Seyffert fra BL. 
Det er en hård tid, vi som beboere skal igennem med udviklingsplanen, men som afd.bestyrelse ligger der et ekstra pres 
på os for at få videreformidlet alle informationer til de øvrige beboere på en sober måde.  
Vi vil gerne coaches til, hvordan vi bedst tackler det – også internt, da vi som beboere også har følelser involveret. 
Der skal ene samtaler med coachen først for, at vi kan tale ”frit ud ad posten” med de udfordringer, som vi hver især 
oplever. 
Skal vi have lavet retningslinjer for vores samarbejde? 
Eva Seyffert sender et forslag til en handlingsplan og et prisoverslag. 
Vi vil fremlægge tilbuddet for CP inden, at vi tager beslutningen, om det er dét, vi skal/kan bruge. 
 
Punkt 2: Referat nr. 91 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 3.10. beboer i Murskeen: Økonomisk rådgiver forlader beboerhuset. Vil have os til at handle.  
  Vi som afd.bestyrelsen ser også gerne, at Nuriye blev i vores beboerhus, men det er Nuriye´s eget valg at flytte til  
  Charlotteager. Vi har ingen indflydelse på personalesager. 
 D. 7.10. Charlotte Holst: Henvendelse til Ibrahim, om at dele  ”De positive historier ” 
  Det er ikke lykkedes at få fat i Charlotte Holst. 
 D. 7.10. beboer i Sylen: Modtaget brev fra YouSee. 
  Vi forstår ikke beboerens henvendelse. Der er ikke blevet svaret på vores forespørgsel. Vi håber, at beboeren har  
  fået svar, da YouSee gæstede beboerhuset- 
 D. 8.10. HW: Invitation til formøde til dialogmøde torsdag d. 20. november. 
  Vi har ikke alle mulighed for at deltage, men afd.bestyrelsen vil være repræsenteret. 
 D. 10.10., CL: Politiets anmeldelsesvejledning 
  Vi er ikke interesserede i at lægge denne vejledning op på vores hjemmeside, da det kan give beboerne og evt.  
  boligsøgende et forkert indtryk af vores område. Her er stille og roligt. På SSP-mødet gav både DPKR (tidligere  
  Gadeplan) og nærpolitiet os medhold i denne beslutning. 
 D. 4.11. CP: svar fra BL om regler  
  Den fysiske helhedsplan og udviklingsplanen bliver samlet i en plan nu. 
 D. 27.10: beboer i Sylen: Et forslag om at flytte grillhytten 
  Modtaget. 
 D. 28.10. + 4.11. beboer i Sylen: Efterladt tøj i Murskeens vaskeri.  
  Henvises til driftscentret. 
 D. 28.10. Flere beboere: Underskriftsindsamling for at få Nuriye tilbage i beboerhuset  
  Se under d. 3.10. 
  Henning Winther reagerede meget hurtigt på indsamlingen og få sat et informationsmøde op allerede til d. 30.10,  
  hvor Nuriye, Martin Rosenkreutz Madsen – Nuriyes chef - fra Charlottegården og Henning Winther deltog.  
  Der er også blevet omdelt et informationsbrev til alle husstande i GHG. 
 D. 5.11. ON: Energisparetilskud på t.kr. 196 bliver udbetalt til GHG  
   
Brev og telefonisk: 
 Brev fra tidligere beboer vedr. hans ting i Genbrugscentralen.  
  Efter som at det er flere år siden, at denne herre flyttede fra bebyggelsen, er de blevet smidt ud. 

 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Ekstern konsulent – BL og Organisation.cc ved Michala Schnoor 
 Afventer svar fra Eva Seyffert, før vi evt. laver en aftale med Organisation.cc 
 
 
 
 
 
 



 
b. Møde med Andres – herunder beslutning om intern eller ekstern genhusningskonsulent og  info.møde for beboerne 

d. 26. januar 2020.  
 Genhusningskoordinator Søren Thiessen, domea.dk deltog i mødet for at besvare nogle af vores spørgsmål. 
 Vi besluttede, at han og hans kollega skal varetage genhusningsopgaven her i GHG. 
 Der blev aftalt at holde et nyt informationsmøde for beboerne søndag d. 26. januar på Quality Hotel, hvor 

genhusningskoordinator Søren Thiessen, domea.dk vil blive præsenteret.  
c. Status Kvarterhus 
 D. 2. december sender BARK ansøgningen til RealDania, Landsbyggefonden og Lokale og anlægsfonden. 
d.  Status på SSP-møde 
 I hele HTK er der et stigende forbrug af hash og snus hos de unge, som der er fokus på fra pædagogisk og DPKR´s side. 
 I GHG er der meget stille og roligt. 
e. Status på styregruppemøde 
 Vi afventer udfaldet af konkurrencen hos de 5 arkitektfirmaer.  
f.  Status på boligsocial opfølgningsmøder med HW. 
 HW indkalder til utroligt mange møder med meget kort varsel. Det er stort set umuligt for os at kunne deltage i disse  
 møder. De skal planlægges bedre. 
g.  Booking af mødelokaler -  er bestilt hos Sharp og arbejdet igangsat. 
 Der er blevet bevilliget 1-2 timers ekstra arbejde for opsætning af mailadresser til lokalerne. 
 Sharp kontakter os mhp, hvilke navne vi ønsker. 
 Vi ser frem til digital booking. 
h. Status på møde med repræsentanter fra musikklubberne 
 Håndværkerne var ikke helt færdige i varmecentralen, da den blev vist frem. DetViEr og Verdens levende musik ville  
 låne nøgle af Tom, så de sammen kunne gå derover med flere medlemmer fra klubberne for at se på det. 
 Hvis de beslutter at flytte derover, vil de sætte sig sammen og tale om, hvad de gerne vil lave derovre og om  
 arbejdsfordelingen  - muligvis med deltagelse af repræsentanter fra afd.bestyrelsen. 
 Det er et tilbud om at få lokaler derover eller selv finde lokaler udenfor GHG.  
 Der er bevilliget op til t.kr. 50 til lettere istandsættelse. 
 Vi har endnu ikke hørt fra klubberne, hvad de har besluttet sig for. Hvis de gerne vil flytte over i varmecentralen, vil vi  
 udbede os nye medlemslister. Faciliteterne er fortsat kun for beboere i GHG, dog må der gerne lejlighedsvis inviteres  
 gæster. 
i. Øtoftegårdsvej – mail fra Lars Koch d. 1.10. (ON mail d. 21.10.) 
 Der er lagt op til, at vi skal overdrage noget af Øtoftegårdsvej til HTK for at få etableret de lovede p-pladser og p- 
 vagter. Mhp den kommende udviklingsplan er vi ikke interesserede i den løsning. 
 Vi vil bede om et møde med Lars Koch for at tale om en ny løsning. Vi vil bede ON om at deltage. 
 Endvidere vil vi bede Lars Koch tage hånd om, at den brændte bil på Øtoftegårdsvej bliver fjernet hurtigst muligt. 
j.  GHG-festivalens bestyrelsen har lagt op til, at festivalen flytter til maj 2021, da det er mere hensigtsmæssigt, at det  
 er om foråret for de elever, som er medplanlæggere. 
 Vi kan godt se en god mening i dette. Vi vil kraftigt opfordre til, at de fra festivalens bestyrelse gør en stor indsats i  
 august - hvor festivalen plejer at blive afholdt - for at reklamere for den kommende festival. 
k. Ministerbesøg , hvem kommer med fra os? Hvem fortæller og hvad? (mail fra CP d. 4.11.) 
 Kaare Dybvad, boligminister, kommer torsdag d. 21. november. Det er en stor ære, men det bliver desværre ikke,  
 som vi havde ønsket med deltagelse af beboere.  
 Boligministeriet har bestemt, at det er bestyrelses- og organisationsbestyrelses formænd for BL´s kreds 9, der er  
 blevet inviteret.  
 Vi kommer alle 5 + Ole Nielsen + Carsten Pedersen. Ibrahim byder velkommen og fortæller lidt om GHG. Der er max.  
 9 min. til dette. Jesper laver en kort billedeserie, som skal køre i loop. 
l. Dispensation for affaldssortering 
 Carsten har videresendt en mail fra team affald HTK om, at vi evt. skal have minicontainere på hjul som supplement  
 til den nuværende  ordning med skakte og komprimator.  
 
Punkt 5: Arrangementer 
Status på booking via hjemmeside – Nemtilmeld.dk 
 Det er kun blevet afprøvet en gang, men der fungerede den fint. Der er stadig en del, som skal læres i opstillingen,  
 men vi tror på, at det bliver godt. 
 
 
 
 



 
Lars Grand kommer og spiller ved tænding af juletræer. Skriver til ham igen for at høre, om han tager trykte sange med  
 til fællessang ude ved juletræet. 
Xocovino aflyst da forretningen er solgt. Der er ikke arrangeret et alternativ. 
Events for 2020 er stort set på plads. Familieturen 2020 er planlagt til lørdag d. 15. august, men destinationen er ikke 
bestemt endnu.  
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Vi skriver en julehilsen som sædvanligt. 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Besøg af FSB d. 29.2. kl. 10. (mail fra CP d. 10.10.) 
Se venligst nederst. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Gennemgang af svar på vores spørgsmål ang. genhusning. Punkt til næste møde? Ja 
 
Ibrahim: Dansk Røde Kors kører ud i landet for at lave grupper, som hjælper udsatte familier. Ibrahim tager kontakt til 
Henning Winther mhp at få arrangeret et møde med Dansk Røde Kors. 
 
Ibrahim: Der står stadig t.kr. 100 i integrationsrådet pulje. Opfordrer til, at Det Spirer søger til debataften med Özlem 
Cikec og hjælper Familieklubben med at søge til næste års kolonitur i sommerferien. 
Det er Rikke Skovfoged (rikkes@htk.dk), som man kan tage kontakt til, hvis der er spørgsmål. Ansøgning sker via et 
dokument, som skal downloades. 
 
Udbetaling af a conto til julegaver  
 
 
 

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. 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  
 

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

2. onsdag i måneden 
 

Boligsocial opfølgning  
Fast hver 14. dag  - næste gang d. 18.11. kl. 13 - 14 

 
Studietur til Dublin sammen med §17.4. HTK 

Onsdag d. 13. – 15. november  
 
 
 

mailto:ghg.bestyrelsen@gmail.com


 
 
 

Formøde til dialogmøde 
Onsdag d. 20. november kl. 16.30 – 18.30 

 
Besøg af boligminister Kaare Dybvad 

Torsdag d. 21. november kl. 17.30 – 18.30 
 

Følgegruppe til udviklingsplanen  
Mandag d. 25. november – kl. 17 – 19 

 
Møde om frivillige til genbrugsgården (HW) 

Onsdag d. 4. december kl. 13 - 14 
 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


