
Web.referat nr. 95, torsdag d. 5. marts 2020 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 94 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 18.2. Beboer i Murskeen: Ønsker alligevel ikke, at sin handicapplads overgår til  
 DinParkering, da det vil koste beboeren en engangsydelse på kr. 750 + moms og med uvisheden om, hvornår  
 udviklingsplanen går i gang. 
  Det er beboerens eget valg.  
 D. 19.2. Salma: DetSpirer har ikke økonomi til at betale gæstekokkene til Forårsfesten. 
  Det beløber sig max. kr. 9.000, som vi bevilliger. Vibeke og Jesper sørger for afregning. 
 D. 26.2. Beboer i Murskeen: Problemer med sort støv. Vil gerne have udskiftet filter i ventilationsanlægget.  
  Det er en driftsopgave. Vi har bedt Driftscentret om at tage hånd om sagen. ON har overtaget sagen. 
 D. 26.2. Tamanaa, studerende for Kbhs. Professionshøjskole er i gang med en opgave om GHG med udgangspunkt i  
 lommepengeprojektet, og ønsker nogle statistikker.  
  Har henvist til Cathrine og Mike, som har svaret Tamanaa. 
 D. 27.2. Ungerådet søger kr. 5.000 til arrangement i Medborgerhuset 
  Det er ikke blevet oplyst, om der er andre interessenter, som giver et bidrag. Det ville have været godt, hvis 
  Alice, som er vores kontaktperson til Ungerådet, var blevet informeret. 
  Alice tager kontakt til Cathrine. Hvis der er andre, som giver et tilskud, bevilliger vi de kr. 5.000. 
 D. 27.2. Sissel Stengaard: Mulighed for at købe Ungerådets bog til biblioteker  
  Det er meget glædeligt, at der er så mange, der viser interesse for Ungerådets bog. Vi henviser til Cathrine, som  
  har svaret Sissel Stengaard. 
  Får Ungerådet behov økonomisk støtte til at få udgivet flere bøger, er vi positivt indstillet overfor det. De skal blot  
  sende en ansøgning med et budget til os. 
 D. 2.3. CP:  Bjarne Zetterstrøm fra BL har igen indvilliget i at være dirigent til vores ordinære beboermøde.  
  Info. modtaget. 
 D. 3.3. Driftscentret: Videresendt mail fra Fiberby 
  Da vi ikke er interesseret i en foreningsaftale, kontakter vi ikke Fiberby. 
 
 Brev og telefonisk: 
 Mads: Opfølgning på de opgaver, som der blev aftalt på markvandring.  
 Der har været brandinspektion. Genbrugscentralen har spærret for alle 3 nødudgange. Dette skal fjernes.  
  Når græsplænerne bliver lidt tørre, så traktorerne kan køre på dem, bliver bænkene indsamlet og gjort i stand. 
  Det aftales, at Driftscenteret skriver til Rita og Connie mhp at få fjernet de genstande, som står i vejen for  
  nødudgangene. 
   
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Vi vil meget gerne komme videre i dette projekt, men afventer HTK´s svar på, hvad de ønsker at få af aktiviteter i  
 deres del af huset. Da vi ikke er klar over, hvor mange m2 vi kan råde over, vil vi bede om at få afsat mere tid til dette  
 punkt på styregruppemødet onsdag d.  11. marts. Jesper skriver til PSA. 
b. Status på styregruppe 
 Intet nyt – vi venter på offentliggørelse af vinderen af arkitektkonkurrencen. 
 Der er uvished om mødedato i april og indkaldelserne, hvorfor vi ønsker dette punkt taget op på mødet d. 11. marts. 
c.  Status på musikklubber 
 DetViEr har mange ønsker til forbedring i den gamle varmecentral. Vi holder fast i bevillingen på t.kr. 50, som bliver  
 administreret af Driftscentret. 
 Verdens Levende Musik har fundet et lokale ude i byen. 
d. Status på møde med Dansk Kabel-Tv d. 6.02. og Yousee og d. 10.02. 
 Dansk Kabel-Tv giver os fast lave priser. Når der er svar på, hvordan udviklingsplanen kommer til at se ud, kan  
 arbejdet med at indlægge fibernet i de blivende boliger starte. 
  
 
 



  
  
 Der er ofte problemer med at få netforbindelse i beboerhuset. Dansk Kabel-Tv vil sørge for, at der bliver sat flere  
 routere op.  
 Ligeledes opleves der ofte udfald af forbindelsen i boligerne. Ibrahim tager kontakt til Søren fra Dansk Kabel-tv. 
 YouSee taber penge på de priser, som vi har. Vi kan forvente, at der kommer en stigning i løbet af dette år. 
 Der forhandles stadig med Discovery om at indgå samarbejde igen med YouSee. 
e. BL tirsdag d. 17. marts kl. 17 – 21 
 Mhp fortsættelse af den coachting, som vi er startet på. Vi mangler ”retfærdige processer og beslutningsgange” og  
 ”håndtering af situationer, hvor uenighed bliver til konflikt” 
f.  Repræsentantskabsmøde mandag d. 23. marts.  
 Vi deltager alle 5. Vi følger op på de øvrige repræsentantskabsmedlemmer. Hvis de ikke kan deltage, vil vi bede om at  
 få en fuldmagt. 
g. Udstilling og debat på Rådhuset – Arkitektstuderende 
 Jesper og Pia deltog i debatoplægget tirsdag d. 3. marts om formiddagen. Det var meget givende.  
 Vi vil prøve at få nogle af de studerende til at stille udstillingen op i vores selskabslokale, så alle beboerne kan få  
 mulighed for at se den og få en snak med de unge.  
 I den periode hvor de studerende var i GHG, lavede de en daglig logbog med, hvad de havde lavet og deres tanker  
 om GHG. Måske den idé kan føres videre med dem, som kommer til at opholde sig meget i GHG?? 
 Dette vil vi drøfte på et senere tidspunkt. 
h.  Pavilloner  
 Vi har på styregruppemøderne talt om at få flyttet Det Spirers pavilloner over til den store græsplæne, hvor  
 Kvarterhuset skal bygges. 
 Hvad koster det? Vil det være klogt mhp plads til skurvogne ifm, at det bliver en byggeplads? Også set i lyset af, at  
 der er lige er blevet ombygget i pavillonerne. 
 Cirkusvognen fra Charlottegården skal derover at stå mhp udstilling af plancher over, hvad der skal ske i fremtiden i  
 GHG. 
 Emnet bliver drøftet på styregruppemødet onsdag d. 11. marts. 
i.   Møde med Thomas Holluf og Uffe Andreasen 
 Siden nytår har vi rykket for at få et møde med ovennævnte for at få en afklaring på situationen i Det Spirer. 
 Ibrahim rykker igen.  
j. Besøg af boligorganisationen FSB lørdag d. 29. februar blev aflyst fra deres side. 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Status på ”Jagt” med Mads torsdag d. 27. februar. Det var en yderst vellykket aften. Det fungerede virkelig godt med 
egenbetaling, hvor der var inkluderet drikkevarer, og at vi ikke skulle stå og afregne depositum. 
Nogle af gæsterne er allerede begyndt at spørge til, om det bliver afholdt igen til næste år.  
 
Næste arrangement er Forårsfest torsdag d. 26. marts. Der er nu 10 gæstekokke inklusive Vibeke og Heidi.  
Café Gadehjørnet sælger billetter fra onsdag d. 11. marts.  
 
Til næste bestyrelsesmøde skal Eventgruppen have besluttet, hvor familieturen skal gå hen i år og have indhentet priser. 
Når vi ved, hvor turen går hen, tager vi stilling til, hvem som skal stå for den i år. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Ordinært beboermøde tirsdag d. 9. juni. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIGTIGE DATOER: 
 

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: 

Mandag d. 6. april kl. 17 
Onsdag d. 6. maj kl. 17 

 
SU-møder: 

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 2. onsdag i måneden kl. 16.30 – 18.30 

 
Coachting af BL 

Tirsdag d. 17. marts kl. 17 – 21 
 

Repræsentantskabsmøde i DFB 
Mandag d. 23. marts kl. 18 

 
Domea.dks generalforsamling og landskonference 

Fredag og lørdag d. 3.-4. april  
 

Ordinært beboermøde 
Tirsdag d. 9. juni kl. 19 
Formøde kl. 17 – 18.30 

 
 
 
 
 

Referent: Pia v. Benzon 
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