
Web.referat nr. 100, onsdag d. 5. september 2020 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
Adel fra det Pædagogiske præventive råd/kriminalpræventive råd, tidligere Gadeplan, ungecentret i Høje-Taastrup 
kommune. 
Vi havde inviteret Adel for at høre, hvordan de oplever vores område pt. og for at høre om hans virke. 
Før corona-nedlukningen havde Adel og hans kollega Ingi hvert sit distrikt. I tiden med nedlukning og frem til for nyligt 
har de begge haft det matrikelløse område i Tåstrupgård (klubben er nedlagt der) og Gadehavegård.  
Nu har Adel Gadehavegård og er i Klub Gadehaven tirs- og torsdag for at få nogle tryghedsskabende relationer til de 
unge. De unge må og skal ikke opfatte ham og Ingi som politi.  
Ikram, som også er fodboldtræner, har haft arrangeret et par hyggeaftner i klubben sammen med nærpolitiet, hvor de 
bl.a. har spillet bordfodbold med de unge. Det er godt for de unge at lære politiet at kende på den måde. 
Desværre ha r tiden med corona også lukket den funktion midlertidigt ned. 
Der er meget stille i vores område. Vi nævner, at vi har haft en del cykeltyverier på det seneste. Det er meget svært at få 
fat i cykeltyvene. Der opfordres til, at vi beboere melder det til politiet, hvis vi ved, hvem tyvene er. 
Vi har givet Adel nogle navne at gå videre med.  
Nogle har observeret, at der igen er begyndt at hænge en del unge (ca 19 – 21 stk.) på Høje-Taastrup Station. Deres 
adfærd er utrygskabende for mange, som bruger den offentlige trafik. Bla. kører de ræs på motorcykler og i biler på bus-
/vejbanen med. Det er ikke unge kendt fra vores område men 6 – 8 stykker fra Taastrup.  De andre kommer fra andre 
byer. Det er især slemt efter kl. 19.  
Adel vil tage kontakt til politiet. 
Vi aftaler med Adel, at vi kan henvende os til ham, hvis der opstår nogle situationer her, hvor unge skaber utryghed. 
 
Punkt 2: Referat nr. 99 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 
 Mail: 
 D. 08.08. beboer i Murskeen: Spørger om 1) hvornår det er blevet bestemt, at fraflytter skal  
 betale husleje for 14 dages istandsættelse ved fraflytning, 2) Hvornår og hvordan er beboerne i GHG blevet  
 informeret om denne ændring, 3) Hvem står for opdatering af www.gadehavegaard.dk  
 I første omgang var beboeren blevet fejlinformeret fra domea.dk. Har siden vores korrespondance fået det  
 bekræftet af domea.dk  og selv været inde og læse i almen lejeloven. Betaling for istandsættelsesperioden står i  
 lejekontraktens §13 stk. 3 
 Der bliver opfordret til, at det bliver skrevet på vores hjemmeside. 

På http://www.gadehavegaard.dk/opsigelse/   er der et link til domea.dk, https://www.domea.dk/hjaelp-og-
kontakt/opsigelse/  hvor der står, at under  A-ordningen skal  vi betale for de 14 dages istandsættelse . 
På vores hjemmeside er inddelt i, hvilke funktioner vi har. Vi i afd.bestyrelsen opdaterer vores funktion, Driftcentret 
deres osv.                              

 D. 13.08. ON: Film om vores nye fjernvarmeanlæg med Jesper og Tom lægges på Almennet. 
 Fin lille film. 
 D. 13.08. Bankoklubben Optimisten: Søger om økonomisk støtte til håndsprit, klude og mundbind. 
 Der er håndsprit frit tilgængeligt flere steder i Gadehjørnet, og VIJ sørger for, at alle borde bliver sprittet af hver gang  
 efter brug, derfor mener vi ikke, at det er nødvendigt at indkøbe yderligere. Dog vil vi bede VIJ om at stille et par  
 flasker håndsprit ind i salen, når der er banko. 
 Klubben skal overholde de restriktioner, som der ifbm corona med deltagerantal og afstand.  Når de bliver overholdt  
 må det være op til den enkelte, om de vil bruge mundbind og selv stå for anskaffelsen af dem. 
 D. 19.08: Line Scharla Løjmand, Aalborgs Universitet, Kbh.: Spørger på vegne af BUILDs (Institut for byggeri, anlæg og  
 det byggede miljø) forskningsprojekt, om en fra afd.bestyrelsen vil besvare nogle spørgsmål om udviklingsplanen, da  
 de er i gang med at lave evalueringen af, hvordan beboerne i de udsatte områder oplever forandringerne. 
 Der er åbent i beboerhuset, så alle beboere får mulighed for at komme med deres holdninger også. 
 Ibrahim har lavet en aftale. 
 D. 20.08. ON: Arbejdet med at få opsat port og ADK til genbrugsgården er blevet bestilt.  
 Pris fra DKTVSikring for ADK kr. 24.488 incl. moms. Dobbelt port ca. kr. 70.875 incl. moms   
 Vi har godkendt. 
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 D. 24.08. Nanna, Det Spirer: Lukker ned pga corona. De er 3-led. Forespørgsel om vi vil lægge information på  
 FB. 
 Heldigvis er alle fra Det Spirer testet corona-negative og er starter fysisk på arbejde igen. 
 Vi er glade for, at vi fik informationen om hjemsendelsen, men vi ville også have været glade for at få besked om  
 testsvarene. 
 Vi synes, at informationsniveauet mellem Det Spirer og os halter lidt, derfor inviterer vi Martin til vores næste  
 bestyrelsesmøde. 
 Det er tidligere blevet besluttet, at vi ikke ønsker at orientere beboerne via FB, da mange af vores beboere ikke er  
 brugere af dette medie. Alle beboere skal have samme information på samme tid, derfor bruger vi stadig  
 husstandsomdelt information. 
 D. 23.08. Gadehave Gym: Modtaget klubbens vedtægter, regnskab og referat fra generalforsamling. 
 Taget til efterretning. 
 D. 25.08 Bankoklubben Optimisterne: Referat fra ordinær generalforsamling. Her er nævnt mulighed for at få lagt  
 indkaldelse på ghg.s hjemmeside. 
 Vi har læst i referatet, at foreningen vil undersøge muligheden for at få lagt deres indkaldelse til generalforsamling  
 på vores hjemmeside. De skal selvfølgelig have samme mulighed som de andre foreninger i GHG. 
 De kan sende opslaget til os, så sørger vi for, at det bliver lagt op. De får også tilbud om, at de kan skrive lidt fast  
 information om foreningen evt. med billeder, som vi også kan få lagt op i en mappe under øvrige aktiviteter. 
 D. 31.08. CP: Styringsdialogkonference HTK rykket til onsdag d. 28. oktober kl. 16.30 – 19 
 Har været rykket nogle gange. Hvis det bliver til noget den dato, vil Ibrahim, Alice og Pia deltage. 
 D. 31.08 VIJ: Som aftalt på vores SU-møde er der bestilt nyt flag med logo, som nu er blevet hængt op i  
 flagstangen. 
 Vij har spurgt til prisen på vinen med DFB-logo på. 
 Det ser godt ud, men vi vil prøve, om vi kan få lavet etiketten lidt om. 
 Hvid- og rødvin 55 kr. Hvis der er interesse for rosévinen, skal den sælges til samme pris.  
 
 Brev og telefonisk: 
 
  Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Intet nyt. Jesper tager kontakt til Mette Mogensen for at høre, om der sker noget i kulissen.  
b. Status på styregruppe 
 Cirkusvognen holder åbent hver torsdag fra kl. 14. Hvis der kommer mange, og der bliver efterspørgsel på flere 

åbningsdage vil vi tage det op på et styregruppemøde. 
 Sørens mail d. 17.08. om mundbind og via Carsten d. 31.08. om lejekontrakter.  
 Vi beder Peter Stagaard om, at der på styregruppemødet onsdag d. 9.9. kommer dels kommunikation og 

midlertidige/permanente lejekontrakter på dagsorden. Hvis dette betyder, at mødet bliver længere, må vi tage det 
med.  

 Studietur til KBH torsdag d. 24.09. kl. 16 
c.  Status på brug af vores fælles messenger gruppe  
 Jesper er utryg ved den kommunikationsform. Vi andre er meget glade for den.  
 Vi enes om, at Jesper reagerer, når han mener, at det okay. Der vil fortsat være en tæt tlf.kontakt mellem Jesper og  
 Pia, så Jesper ikke bliver hægtet af. 
d. Repræsentantskabsmøde onsdag d. 16. september kl. 18.  
 Vi kommer alle 5. Tager kontakt til de andre repræsentantskabsmedlemmer for at høre, om de kommer. Hvis ikke vil  
 vi spørge efter en fuldmagt. 
e. ”Husets” elektriker Hartmut havde 15 års jubilæum d. 1. september.  
 Vi har givet et gavekort på kr. 500. 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Der er udsolgt til foredraget med Lone Hertz d. 10. ds.  
Eventgruppen mødes mandag d. 26. oktober kl. 13 mhp planlægning af events 2021.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nederst. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Efter opfordring fra formanden i BL´s kreds 9 stiller IE op til kredsen. Der er valg mandag d. 5. oktober. 
 
PvB er som OB-medlem inviteret af THN til nyoprettet strategisk referencegruppe i domea.dk 
 
 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 8. oktober kl. 17 
Torsdag d. 5. november kl. 17 

Torsdag d. 10. december – kombineret møde og julefrokost.  
 

Styregruppemøde: 
2. onsdag i måneden kl. 16.30  

 
Markvandring: 

Mandag d. 14. september kl. 13. 
Alice, Jesper og Pia deltager. 

 
Studietur til København: 

Torsdag d. 24. september kl. 16  
 

Styringsdialogkonfenrence Høje-Taastrup kommune: 
Onsdag d. 28. oktober kl. 16 – 19 

Ibrahim, Alice og Pia deltager.  
 

Møde med Allan Thomsen fra Dansk Kabel-Tv 
Mandag d. 23. november kl. 17 

 
 

 
Referent: Pia v. Benzon 
 


