
Web.referat nr. 96, mandag d. 6. april 2020  - Skype-møde 
Deltagere: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Mødet blev afholdt på Skype pga restriktioner i forbindelse med corona. 
Når der står udsat under nogle af punkterne, skyldes det ligeledes de restriktioner, som der er blevet udstukket fra 
myndighederne om ikke at mødes.  
 
Punkt 1: Gæster 
Besøg af Ungeråd – udsat. 
 
Punkt 2: Referat nr. 95 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 6.03. MH: Ansøgning til ferieaktiviteter med Eva som tovholder.  
 Det tilsendte budget lyder på 2 x legedage/sommerhygge med grill, 2 x fælles pizzaspisning, svømmehal og  
 natteløb. Aktiviteter budgetteret til kr. 13.000. Bevilliget.  
 D. 09.03. VIJ: Elite smiley i Café Gadehjørnet. 
 Stort tillykke til Vibeke. 
 D. 10.03. Beboer i Murskeen: tak og ønske om at høre, når vi har haft møde om Kvarterparken 
 Tak for, at vi lyttede til ønsket om at få opsat strømboks i grillhytten og dørpumper til de 2 indgangsdøre i  
 beboerhuset. 
 Ang. Kvarterparken har vi tidligere sagt til beboeren, at vi ikke ved, om der kommer et møde, men at vi opfordrer  
 beboerne til at selv at kontakte HTK, Nabil Chaabane. 
 D. 20.03. LOS: henvendelse fra beboer i Øksen om at få opslag op om at tage hensyn. 
 Driftscenteret havde fået en henvendelse fra en beboer om, at der var en genbo, som spillede meget højt. Havde  
 selv, uden held, talt med genboen om at tage hensyn. Ville gerne have hængt sedler op i opgangene om at tage  
 hensyn. Dette har Driftscenteret ikke mulighed for pt., da de fleste af de ansatte er hjemsendt/arbejder hjemmefra. 
 Derfor blev opslaget skrevet af Driftscentret og hængt op af os i 3 opgange i Øksen. 
 D. 24.03. Leif Loll Jørgensen: Fest for beboerne, når vi bliver ”frie” igen 
 Det synes vi lyder som en rigtig god ide, og at det er fantastisk, at der er nogle beboere, som har lyst til at planlægge  
 og stå for det hele til festen.  
 Vi støtter selvfølgelig økonomisk til denne fest, men det er en beboer til beboer-fest. Vi har dog et par betingelser. 
 1) Der skal være flere hovedansvarlige, som vi ved, hvem er, så der er sikkerhed for, at festen bliver gennemført, hvis  
 nogle falder fra pga f.eks. sygdom, flytning el.lign. 2) Vi skal have et realistisk budget tilsendt og oplysninger om  
 underholdning, leverandør af mad etc..  
 Ingen af os fra afd.bestyrelsen deltager i planlægning eller udførelsen af festen. Vi kommer som gæster. 
 Vi tager ikke kontakt til nogen ansatte for at bede dem om hjælp. Det er helt og aldeles op til lederne, om de vil  
 bruge arbejdskraft på at hjælpe. 
 Regeringen har forlænget forbuddet mod at samles i store grupper frem til d. 31. august, hvorfor Festen først kan  
 blive afholdt derefter. 
 D. 25.03. ON, isoleringsmontør i blok 9.  
 Ved en fejl var isoleringsarbejdet ikke blevet stoppet. Det er det nu. 
 D. 27.03. Raju Steffens, journaliststuderende søger oplysninger om udviklingsplanen. 
 Alle de oplysninger, som vi kan give, er tilgængelige på vores hjemmeside. Vi holder os stadig til, at beboerne skal  
 være de første, som får oplysninger om nedrivninger osv. 
  
 Brev og telefonisk: 
 Eva: Da påskejagten er blevet aflyst, vil Eva gerne afholde den på en anden måde ved at fordele påskeæg over et  
 større areal i GHG. Spørger, hvad vi siger til det? 
 Vi mener, at den aktivitet må vente til, at vi må samles mere end 10 igen. Der er stor risiko for, at for mange børn vil  
 samles. 
   
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 HTK havde først sendt 3 scenarier til deres del af Kvarterhuset. De er nu kommet med en udmelding om, at de efter  
 påske kommer med 5, som vi skal tage stilling til. 
 
 



 
 
 
b. Status på styregruppe 
 Der har været en misforståelse om brev til beboerne om udsættelse af orientering. Dette er stoppet. På 

styregruppemødet d. 20. april, vil vi drøfte, hvordan det skal gøres nu. 
 Peter har foreslået, at styregruppemødet bliver afholdt på Skype. Det er muligvis den eneste mulighed, vi har, men vi 

vil helst mødes fysisk. 
c.  Møde med Uffe Andreasen og Carsten Pedersen udsat  
d. Kursus ved Eva Seiffert, BL udsat  
e. Udstilling i beboerhuset af arkitektstuderendes arbejde - udsat 
f.  Forespørgsel fra Fatma Tounsi – Almen modstand, vil gerne møde os og andre beboere. Foreslår web.møde. 
 Vi foretrækker at vente til, at vi kan mødes fysisk. 
g. Bevilling til Ungerådet på kr. 5.000 til arrangement i Medborgerhuset . 
 Udsat. 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Status Forårsfest torsdag d. 26. marts – aflyst pga restriktioner ifbm corona 
Gårdsanger Lars Grand d. 5., 6. og 7. april: Det er vores helt klare opfattelse, at det er en stor succes. 
Det koster kr. 2.200/time.  
Bakkesangerinde d. 23. april – kan være, at vi også bliver nødt til at aflyse dette. 
Familieturen bliver aflyst i år pga restriktionerne.  
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Særudgave af GHG-nyt efter styregruppemøde d. 20.4.  
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Uvist 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 

 

Vigtige datoer: 
Styregruppemøde på Skype d. 20. april kl. 16.30 – 18.30 

 
Øvrige møder er aflyst. 

 
Ref.: Pia v. Benzon 


