
Web.referat nr. 93, onsdag d. 15. januar 2020 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
Beboer fra Øksen havde sendt en mail med spørgsmål om YouSee og Dansk Kabel-tv, og så var han utilfreds med, at vi 
har nedlagt kontorvagten. 
Vi indbød ham til at besøge os til dette bestyrelsesmøde.  
Beboerne havde misforstået, og troede slet ikke, at man kunne komme ned og tale med os længere. Det kan man 
sagtens efter aftale. Vi vil altid gerne tale med andre beboere.  
Ang. YouSee og Dansk Kabel-Tv havde beboerne selv konkluderet, at der ikke skal bruges ressourcer på at få andre 
udbydere, når vi ikke ved, hvilke boliger/blokke der skal nedrives. 
Han synes bestemt heller ikke, at der skal være en foreningsaftale, som betyder, at alle beboere skal betale til en ydelse, 
som de ikke benytter.  
Derudover talte vi om den kommende udviklingsplan. Beboerne havde mange rigtige gode spørgsmål, så vi opfordrede 
ham kraftigt til at komme til informationsmødet søndag d. 26. januar på Quality Hotel.  
Vi har også spørgsmålene, men ikke svarene.   
 
Punkt 2: Referat nr. 92 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 11.11., beboer i Sylen: Klager over knallertkørsel på Gadehavestien 
  Henviste til politiet. Det er deres opgave at får orden på det. Det har vi ikke bemyndigelse til.  
 D. 19.11., Janni Langø: Mulighed for at søge midler til røgfrit Gadehavegård i Forbyggelseslaboratoriet.  
  Selvfølgelig skal de søge. 
 D. 28.11. beboer i Murskeen: Utilfreds over, at et medlem fra afd.bestyrelsen havde kommenteret på, at turen til  
 Tyskland lå på en hverdag. 
  Det er en samlet bestyrelse, som mener, at turen skulle have været i en weekend, så flere beboere havde haft  
  mulighed for at deltage i turen. 
  Vi har efterfølgende fået besked om, at det var en meget vellykket tur. Det glæder os selvfølgelig, men ændrer  
  ikke på vores mening om, at turen skulle have været i en weekend. 
 D. 5.12. beboer fra klub: Mistet penge til julefrokost. Kan vi erstatte dem? Heldigvis blev det fundet. 
  Vi havde ikke kunne hjælpe i sådan et tilfælde. 
 D. 10.12. beboer i Murskeen: Utilfreds med at Henning har sagt op 
  Vi som bestyrelse har ingen indflydelse på ansættelse, afskedigelser eller, at nogle selv siger op. Personalet er ikke  
  stavnsbundet. Derudover har Henning sørget for en god overdragelse til den konstituerede leder Martin  
  Rosenkreutz Madsen. 
 D. 6.12. beboer i Murskeen: Farligt med campingvogne ved udkørsel på Murskeens p-plads.  D. 16.12. sender TA info.  
 fra nærpolitiet vedr. campingvogne på Murskeens p-plads 
  Nærpolitiet har haft kontakt til ejerne af begge campingvogne, som har lovet at flytte dem. 
  Dette er ikke sket. Vi vil bede Tom om at tage kontakt til nærpolitiet igen.  
 D. 17.12. + 9.01.,tidligere kasserer i GadehaveGym: Regnskab for bankoklubben 
  Vi er blevet oplyst fra den nuværende bestyrelse i bankoklubben om, at de ikke har modtaget regnskab fra den  
  afgåede kasserer. Efter råd fra kundechefen besluttede vi, at de kunne starte på et nyt regnskab.  
  Efterfølgende har den afgåede kasserer meddelt os, at han har afleveret det til den nuværende kasserer. 
  Vi gør ikke mere ud af den sag. 
 D. 18.12. + 9.01., beboer i Murskeen: Kvarterparken 
  Beboeren er højst utilfreds med Kvarterparken. Det er ikke os, der skal klages til. Beboerne mener, at det vil have  
  større slagkraft, hvis vi taler hans sag for kommunen. 
  Beboeren sidder selv med i projektgruppen for Kvarterhuset og kan der tale med den ansvarshavende hos HTK. 
  Beboeren oplyser, at der på et ordinært beboermøde er blevet besluttet, at vi skal opsætte Københavner bænke  
  langs Gadehavestien. 
  Vi kan ikke finde noget i nogle referater, og vil gerne have hjælp af beboeren til at finde dette til os.  
  Han bliver indbudt til at komme til vores næste bestyrelsesmøde i  ca. 15 min.  
 D. 19.12. beboer i Sylen: Beboeren flytter, vil gerne høre ang. istandsættelse af lejligheden efter fraflytning? 
  Vi ved, at der er mulighed for at få et forsyn og henviser derfor beboeren til Driftscentret.  
  
 
 



 
 
 D. 4.01. Mette Mogensen: Fagdommere og rådgiver udpeget  
  Vi afventer konkurrencens udfald. 
 D. 6.01. beboer i Sylen: Beholde YouSee – kan beboer selv vælge udbyder? 
  Vi har ingen planer om at udskifte YouSee – se også punkt 1. 
  Ja, dog kan antennestikket ikke benyttes. 
 D. 8.01. Dansk Kabel-Tv: Nytårskur 
  Falder samme dag som vores informationsmøde. 
 D. 8.01. CL, antal af deltagere fra Ungerådet til følgegruppen 
  Vi vil gerne have 2 med fra Ungerådet, og de skal være de samme 2, som kommer til møderne. 
 D. 9.01., DetViEr: Ønsker at mødes med os 
  Aftalt til mandag d. 20. januar kl. 11. 
 D. 10.01. Mette Mogensen: Formøde for bedømmelse af konkurrence d. 20.01.? 
  Aftalt. 
 D. 13.01: Jeanette Daniel, BL: Oplæg fra møde d. 9.01. 
  Ibrahim deltog i valgmødet og overvejer at opstille til BL´s kreds 9. 
 D. 14.01. TA: Har intet hørt fra Verdens levende musik ang. flytning til den gamle varmecentral. Skal de have en  
 tidsfrist for flytning? 
  Vi har heller intet hørt fra dem. DetViEr har også prøvet at få kontakt med dem, så de kunne aftale, hvad der skal  
  gøres derovre samt, hvem der spiller hvilke dage. 
  Vi vil bede Tom om at tage skrive til Verdens Levende musik, at de skal flytte eller nedlægge klubben. Og at det  
  skal ske snarest.  
 D. 15.01., ON: Datoforslag fra YouSee om at mødes.  
  Det bliver mandag d. 10. januar.  
 
 Brev og telefonisk: 
 Beboer foreslår, at der bliver opsat en strømboks med nøgle på grillhytten, så  
 man slipper for at have en generator kørende ved de forskellige events. 
  Vi synes, at det lyder som en rigtig god idé og vil bede ON om at indhente tilbud på opsætningen.  
  Den skal mindst kunne trække en kogeplade og en lyskæde samtidig. 
 Beboeren  forslår også, at der bliver installeret dørpumper i indgangen til Gadehjørnet af hensyn til   
 rollatorbrugerne, som der efterhånden er mange af. 
  Her beder vi også ON om at indhente tilbud, da det er et meget relevant ønske. 
 Kirsten Mouritzen og Bent Rasmussen har planlagt pensionisttur i år til søndag d. 14. juni. 
 Der er blevet booket og bestilt bus. 
 De ønsker, at turen i år skal være en glædelig overraskelse for de tilmeldte. Vi kender økonomien. 
  Bevilliget under samme vilkår som de øvrige år.  
   
 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status Kvarterhus 
 Vi ønsker at få drøftet på næste styregruppemøde, hvad det kan forventes at en undersøgelse om detailhandel i det  
 kommende Kvarterhus har interesse for nogle – f.eks. en apoteker. Og om vi kan forvente, at HTK vil lytte til os, hvis  
 der kommer et positivt svar tilbage på undersøgelsen. 
 Ibrahim vil kontakte MM mhp formulering til forespørgsel til Michael Ziegler på, hvad HTK har besluttet sig for at få i  
 ind i huset. 
b. Status på styregruppemøde – herunder orienteringsmøde søndag d. 26.01. 
 Invitationen til beboerne blev omdelt mandag d. 13. På nuværende tidspunkt er der på nemtilmeld kommet  

tilmeldinger fra 54 husstande (77 personer), hvor af 26 ønsker at køre med den bestilte bus.  
c.  Booking af mødelokaler – hvor langt er vi? 
 TA har modtaget koder til de forskellige brugere, men vil vente med at give dem videre til, at VIJ har fået lagt de  
 allerede bookede aftaler ind, så der ikke sker dobbeltbookinger.  
d. Status på musikklubberne 
 Nævnt  under punkt 3. 
 Vi vil bede begge musikklubberne og opdaterede medlemslister. 
 
 
 



 
e.  Øtoftegårdsvej – skrevet endnu en gang til Lars Koch d. 4.12. 
 Bede ON om at overtage korrespondancen med Lars Koch, da han er fuldstændig umulig at få et svar ud af. Måske ON har  
 større held. 
f. DFB´s konference lørdag d. 1.2. – hvem kommer? 
 Alle + 1 repræsentantsmedlem.  
g.  BL´s årskonference i kreds 9. d. 7. marts på Tivoli Congress center 
 Emnet i år er FN´s verdensmål, hvilket helt sikkert er et interessant og vigtigt emne. Vi mener dog, at vi har noget  
 som er langt vigtigere for os lige nu, og som kræver mange møder, hvorfor vi ikke deltager i år. 
 Formanden for BL´s kreds 9 har opfordret Ibrahim til at stille op, hvilket han stadig overvejer, hvorfor han muligvis  
 deltager i konferencen. 
h.  Indbrud i Det Stille selskabslokale natten til d. 9.01. 
 Vi har fået oplyst, at det kun er lykkedes for gerningsmanden at komme ind i lokalet ved at smadre et vindue. 
 Der er intet stjålet eller ødelagt formentlig pga alarmen. 
 Der er blevet sat en anden lås anordning på, som skulle gøre det væsentligt svære af komme ind. 
 Vil bede TA om at SSP, da han ved, hvad der er sket , og hvilke tiltag der er blevet lavet.  
 Vi vil gerne have emnet op på næste SU-møde. 
i. Internt informationsmøde mandag d. 20.01. f– gennemgå Andres´ materiale (mail d. 13.01) 
 Der er et småændringer. Pia ringer til Andres.  
 
Punkt 5: Arrangementer 
Koncerter med Signe Svendsen gik over al forventning. Det var et virkeligt flot scenearrangement, der var blevet sat op. 
Næste arrangement ”jagt” med Mads torsdag d. 27. februar. 
Vi har fået et tilbud på at få skuespiller Lone Hertz – en folkekær skuespiller – til at komme og fortælle om sit liv. 
Det lyder meget interessant. Eventudvalget vil prøve at finde ud af, om det kan lade sig gøre at få puttet det foredrag 
ind i de allerede planlagte events. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor 
 
Punkt 8: 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. 5. februar kl. 17 
Torsdag d. 5. marts kl. 17 
Mandag d. 6. april kl. 17 

 
SU-møder: 

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 2. onsdag i måneden kl. 16.30 – 18.30 

 
Møde med DetViEr 

Mandag d. 20. januar kl. 11 
Jesper og Pia 

 
Internt informationsmøde for interessenter 

Mandag d. 20. januar kl. 12 – 14.30 
 

Formøde og introduktion til konkurrencebedømmelse 
Mandag d. 20. januar kl. 15 – 16:30 

 
Informationsmøde på Quality Hotel 

Søndag d. 26. januar kl. 12 - 14 
 

Følgegruppe til udviklingsplanen 
Tirsdag d. 28. januar kl. 17 – 19 

 
Dialogmøde med BL 

Onsdag d. 29. januar kl. 17 – 21 
 

Lørdag d. 1. februar 
DFB konference på Quality Hotel kl. 9 – 16 

 
Bedømmelsesmøde i konkurrencen 

1.  fredag d. 7. februar kl. 13.30 – 18 
2. torsdag d. 13. februar kl. 13 – 17.30 

 
Møde med YouSee 

Mandag d. 10. februar kl. 16.30 
 

Besøg af boligorganisationen FSB 
Lørdag d. 29. februar kl. 10 - 12 

 
 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


