
Web.referat nr. 97, torsdag d. 30. april 2020  - Skype-møde 
Deltagere: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Det var et kort møde pga restriktioner i forbindelse med corona, og der blev holdt god afstand. 
Stort set alt fysisk mødeaktivitet er udskudt pga restriktionerne.  
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 96 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 17.4. Carsten Pedersen: Styringsdialogkonference på HTK er udskudt til efteråret. 
  Vi har ikke modtaget invitation, men vil gerne deltage til efteråret. 
 D. 20.4. Cathrine Lindvig: Spørger om vi vil bruge det budgetterede til familieturen til drive in bio, få bakkesangerinde  
 Annette Oxenbøll ud mellem blokkene og booke noget underholdning, som kan relaterer sig til ramadanen eller eid. 
  Vi har udskudt aftalen med Annette Oxenbøll. Hun ligger langt over vores budget til den form for underholdning,  
  og hun optræder max 45 min ad gangen. 
  Pengene til familieturen er allerede blevet lovet til at afholde ”Festen”, når der bliver lukket op for det. 
  Vi synes ikke, at drive-in bio er en god idé af flere årsager, men vi vil gerne give et bidrag sv.t. det beløb, som der  
  bliver brugt på familie-bioturen = t.kr. 10. Det Spirer må så selv stå for planlægningen eller bruge pengene på et  
  andet arrangement. 
  Fazi og Ibrahim har ikke tid til at være med i planlægning til Ramadan eller Eid. Ungerådet vil vist meget gerne og  
  Nada. Her bevilliger vi et beløb sv.t. juletræstænding og juletræsfest = t.kr. 20. Alle beboere fra GHG skal kunne  
  deltage. 
 D. 24.4. Nanna Rohweder: Kommer med mange idéer til, hvordan vi skal få kommunikeret udviklingsplanen ud til  
 hvert enkelt lejemål under de nuværende omstændigheder. 
  Vi vil bede Peter Stagaard om at få idéerne taget op på et styregruppemøde, som evt. kan holdes i forlængelse at  
  projektgennemgangen onsdag d. 13. maj. På dette styregruppemøde skal der kun være det ene punkt. 
 D. 27.4. Drive Studios: Vil gerne i kontakt med os mhp en filmoptagelse her i GHG i en lejlighed. 
  Som udgangspunkt er vi positive, men vil gerne vide lidt mere før, at vi giver tilsagn.  
  Hvis der skal bruges en lejlighed, må vi nok bede TA om hjælp til at finde en egnet. 
 D. 28.4. Maja Barslund: Den forslåede dirigent Bjarne Zetterström fra BL til vores ordinære beboermøde, har fået  
 besked om, at mødet er udskudt. 
 D. 30.4. Martin Rosenkreutz Madsen: Martin vil gerne mødes uformelt med os alle i bestyrelsen for at tale om  
 aktiviteter i Det Spirer. 
  Mandag d. 11. maj kl. 16.30 
 
 Brev og telefonisk: 
   
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Afventer  kommentarerne fra HTK´s byrådsmøde onsdag d. 6. maj. 
b. Status på styregruppe 
 Udsat  
 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Gårdmusikant Lars Grand fra d. 4. – 8. maj kl. 16 – 17. 
AJ undersøger, hvad det koster at få en gruppe med trommer, og om det har tid.  
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Uvist 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Fazi og Ibrahim har ikke brugbare computere. Der skal bestilles en rekvisition hos TA. 
Alice vil sende Fazi oplysninger om sin computer, så Fazi kan købe en magen til. 
 

 

Vigtige datoer: 
 

Møde med Martin Rosenkreutz Madsen, Det Spirer 
Mandag d. 11. maj kl. 16.30 

 
Projektgennemgangsmøde (hybrid)   
Onsdag d. 13. maj  kl. 16.30 – 18.30 

Efterfulgt af styregruppemøde med et punkt – kommunikation kl. 18.30 – 19.30 
 
 

Øvrige møder er aflyst. 
 

 
 
 
Ref.: Pia v. Benzon 


