
Web.referat nr. 98, onsdag d. 18. juni 2020 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 97 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 
 Mail: 
 D. 4. maj, beboer i Murskeen: Ønsker at få udleveret en nøgle ned til ”frivillige opbevaringsrummet”. 
  Det har hele tiden været besluttet, at ingen beboere skal have en nøgle, men kan låne den hos Det Spirer, hvilket  
  beboeren tidligere er blevet informeret om. 
 D. 12. maj, CP, forespørgsel fra HTK om brug af lokaler her til undervisning for skoleklasser. 
  Vi har også fået en direkte forespørgsel fra HTK om brug af selskabslokale til Lunden i tilfælde af uvejr. 
  Vi har tilbudt, at skoleklasser kan bruge Det Stille Selskabslokale, og at Lunden kan bruge selskabslokalet i  
  Beboerhuset.  
  Siden er Danmark blevet lukket mere op, og vi har ikke fået nogle tilbagemeldinger fra HTK. 
 D. 14. maj, Allan Thomsen, Dansk Kabel-Tv: nedbruddet på vores net skyldes nogle større skader på TDC´s fibernet,  
 som forsyner vores forening. Han ser frem til at møde os.  
 D. 18. og 27. maj, Nanna Rohweder: Referat af Det Spirers teammøde 
 D. 19. maj Minna, kasserer i Sportsklubben: Skal fraflytte GHG og spørger, om vi vil give en dispensation til deres  
 vedtæger i §6 om, at formand og kasserer skal være bosiddende i GHG indtil, at de kan få afholdt deres næste  
 ordinære generalforsamling, såfremt det ikke bliver muligt at afholde en ekstraordinær general forsamling og få  
 oplært en ny kasserer på så kort tid. 
 Det ser vi ikke noget problem i, men ser gerne, at de afholder en ekstraordinær generalforsamling så snart, at det er  
 Muligt, så medlemmerne selv er med til at bestemme, om kasseren kan fortsætte til næste ordinære  
 generalforsamling i foråret 2021. 
 D. 20. maj, ON: Ansættelse af ny ejendomsfunktionær, Nick, fra d. 1. juni. 
 D. 2. juni, TA: Lejligheder til filmoptagelser. 
 Drive Studios fik nogle tilbud, datoer samt priser på leje. De kunne ikke optage indenfor den tid, hvor lejlighederne  
 var tomme. 
 Vil formentlig optage herude i udeområderne. 
 D. 3. juni, CP: Ny dato til styringsdialogmøde på HTK, mandag d. 5. oktober kl. 16.30 – 19. Program kommer senere. 
 D. 7. juni, beboer i Murskeen: Mangler mails fra december måned om det kommende Kvarterhus.  
 Mener ikke, at GHG er gearet til at have ”vilde blomster” sammenligner med dem i Kvarterparken. 
  LLJ var med i det projekt med Bark, som ophørte for 6 mdr. siden. Der vil blive dannet en ny gruppe senere. 
  Vi medgiver, at vores ikke ser så godt ud i år. Dette skyldes dels, at frøene først er blevet sået sent pga. corona- 
  nedlukningen, og så mangel på regnvand. 
  Det er lykkes de andre år at få nogle flotte ”enge”. Det skal nok lykkes igen. 
 D. 12. juni ON: Afvige istandsættelsesreglerne for lejlighed til genhusningskonsulenterne i S 23? 
  Enig med ON 
 D. 14. juni Gadehave-Gym: Orientering om rengøring, instruktion til vagter osv. Ansøger om ca. 350 kr. til indkøb af  
 håndsprit. 
  Bevilliget 
 D. 14. juni Janni Langø: Fortsat opbakning til røgfrit miljø i GHG, så vil Janni og Helle Stuart tage kontakt til Martin for  
 at planlægge beboerinddragelse. 
  Bakker stadig op om projektet. 
 D. 29. maj + 16. juni: Forespørgsel på, om Fastspeed må få adgang til vores interne net hos YouSee. Processen er sat  
 i gang. Som beboer skal man være opmærksom på, at vores net kun kan trække 300 mbit, selvom f.eks. Fastspeed  
 har 1000 mbit 
 
 Brev og telefonisk: 
 
 
 
 
   
 
 



 
 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 HTK har besluttet sig for: Linie 10, aftenskole og omklædning til idræt 
 Både HTK og GHG får hver 900 m2 til rådighed. Der skal nu findes en rådgiver, som kan fastsætte de præcise  
 opmålinger på inddelingen og bedst udnyttelse af de 1.800 m2. 
 Når rådgiveren er hyret, vil der blive lavet workshops med beboerinddragelse. 
b. Status på styregruppe 
 Logokonkurrence: Logoet er offentligt gjort og er holdt i den sort/hvide farve. 
  Breve til beboere: På trods af det store arbejde med at få korrekturlæst og rettet brevene til, skete der den yderste 

beklagelige fejl, at nogle beboere fik forkerte breve i 3 blokke. Ingen fik forkert besked om, at de skal permanent 
genhuses. 

 Vi har bedt om, at der kommer større opmærksomhed på det, som vores beboere bliver informeret om.  
 Mette Mogensen har taget hånd om sagen. 
  Følgegruppen for beboere blev informeret om, hvem det vindende arkitektfirma er og en repræsentant fra firmaet 

var med til mødet, hvor der blev vist og forklaret tankerne bag deres forslag. 
 Deltagerne skrev under på en tavshedserklæring.  
 Udviklingsplanen bliver offentliggjort d. 29. juni i beboerhuset. Hele uge 27 vil der være mulighed for at komme ned 

og se udstillingen og stille spørgsmål til div. fagfolk. 
 Nannas spørgsmål til vores holdning til FB-opslag (d. 16. juni) Vi ønsker IKKE, at vores informationer til beboerne skal 

foregå på FB. Alle beboere skal have samme information og samme muligheder for at læse dem, hvorfor vi fastholder 
breve i postkasserne, som også lægges på vores hjemmeside www.gadehavegaard.dk /fremtiden  

 Hvor er grænsen mellem, når det er drift og politik? Kort sagt og med modifikationer, så er drift, når vi bliver 
inddraget til at træffe en beslutning. Politik er, når vi bliver orienteret om en beslutning. 

c.  Manglende information fra formanden  
 Meget går rigtig stærkt for tiden, men det er vigtigt, at formanden husker at informere os andre i bestyrelsen, når  
 han har været i kontakt med forskellige aktører.  
d. Kommunikation ved sidste udgivelse særudgave af GHG-nyt 
 Vi er under stort pres pt., og skal passe på ikke at lade os rive med i negativ retning. Derfor blev dette punkt bragt  
 op, så en misforståelse kunne blive klarlagt.  
e. Oprettelse af Messenger gruppe for lettere og hurtigere kommunikation ift udviklingsplanens proces 
 Ibrahim opretter gruppen. 
e. Møde med Katja Lindblad, Uffe Andreasen, Carsten Pedersen og Martin Rosenkreutz Madsen 
 Katja Lindblad har indkaldt til dette møde for at orientere os om sin funktion i domea.dk. Hun er ansat i en ny stilling  
 som chef som bæredygtige indsatser, en stilling som f.eks. indebærer, at hun er ansvarlig for de boligsociale og  
 bæredygtige indsatser i domea.dk.  Katja er blevet chef for Martin, som er blevet fastansat som projektchef i  
 GHG og Charlottegården. 
 Katja Lindblad er selv mangeårig beboerdemokrat og næstformand i BL´s 9. kreds.  
g. Information om den store havedag, som Det Spirer stod for 
 Vi har hverken været med til at planlægge eller udføre denne dag, men Ibrahim og Jesper deltog.  
 Som de oplevede det, var det en stor succes. Der blev plantet 8 plantekasser med urter og blomster. Onsdag d. 18.  
 juni var der igen åbent for , at beboerne kunne komme og være til at plante. Her blev der lavet yderligere 8  
 plantekasser. 
 Det er rigtig godt, at Det Spirer vil reklamerer for deres projekter med div. reklamer, men vi mangler i den grad, at de  
 selv rydder op efter sig. F.eks. fjerner de laminerede flyers, som er hængt op i buske, træer etc. 
 Dette skulle være aftalt med ON. 
h. Adel fra Gadeplan har spurgt, om vi har behov for at mødes med ham. 
 Vi har tidligere haft glæde af at mødes med medarbejderne fra Gadeplan. Vi har ikke de store udfordringer i GHG,  
 men vil gerne tale med ham om, de tager hånd om alle de – specielt unge drenge/mænd – som kører rundt på  
 mange forskellige cykler, som så bare bliver smidt rundt omkring. Vi må stærkt gå ud fra, at disse cykler er stjålet. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Sommerfest torsdag d. 25. juni. Der er udsolgt.  
BTB-vin rykket til d. 30. juli. Billettet salg fra 6. – 23. juli.  
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Autosvar på vores fællesmail i juli.  
 Pga corona-nedlukningen hvor vi alle har holdt ”ferie”, vil vi ikke lukke helt ned i år, men svare på mail, dog kan der  
 forventes længere svartid. 
Der er stadig udfordringer, når man svarer fra vores fællesmail. 
 Dette sker, når vi har samlet de forskellige mail.adr. på f.eks. Iphone. Dette skal vi være mere opmærksomme på, så  
 når vi skal/ønsker at svare personligt, skal det være fra vores private mail. Medmindre at andet er aftalt, sørger Pia  
 for at få vores samlet svar på spørgsmål og svarer fra vores fællesmail. 
Internetpenge udbetales.  
 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 5. august kl. 17 
Onsdag d. 2. september kl. 17 

 
Styregruppemøde: 

2. onsdag i måneden kl. 16.30  
 

Møde om kommunikation (mini styregrupemøde): 
Fredag d. 26. juni kl. 11 – 12.30 

Alice, Ibrahim og Jesper deltager 
 
 
 
 
 

Ref.: Pia v. Benzon 


