
Web.referat nr. 99, torsdag d. 6. august 2020 
Deltagere: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
Adel Khaskie fra Gadeplan kommer d. 5. september. 
Ifht problemerne med cykeltyveri etc. henviser han til nærbetjent Michael Munch. 
 Vi vil gerne lige drøfte sagerne med Adel før, at vi henvender os til politiet. 
  
Punkt 2: Referat nr. 98 er godkendt  
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 24. juni. Gadehave-Gym har søgt om bevilling til indkøb af håndsprit ifm genåbningen af faciliteterne. 
  Bevilliget. Da de havde mulighed for at købe det billigt via arbejde, lagde de ud kr. 263,89 for 2 x 5 l. Pengene er  
  overført. 
 D. 26. juni ON: Når en beboer kommer for at få en husdyrstilladelse til hund, kan det være rigtigt svært at få en  
 dokumentation på, at hunden er lovlig. Der foreslår On, at beboeren skal underskrive en tro- og loveerklæring på, at  
 hunden er lovlig.  
 Husdyrtilladelsen kan altid trækkes tilbage, hvis den er udstedt under falske/forkertforudsætninger. 
  Vi er enige med ON 
 D. 20. juli, beboer i Sylen: En beboer på 2. sal har malet sin altan på ydersiden = maling sprøjtet over store dele af 
 have incl. møbler etc. Også beboeren på 1. sal er ramt.  
 Gør også opmærksom på, at der i blokken overfor soveværelset, er hængt forhæng op for hele altanen. 

 TA har taget affære i begge sager.  
 Der er blevet indgået en aftale mellem beboeren i stuen og dem på 2. sal om, at dem fra 2. sal betaler sig fra  
 rengøringen i haven. 

  Beboerne på 2. sal har fået en frist til at fjerne malingen på ydersiden af altanbrøstningen. Bliver dette ikke gjort,  
  vil det blive fjernet af et eksternt firma på det pågældendes lejemåls regning. 
  Der er blevet sendt brev til den beboer med badeforhæng om, at dette skal fjernes. Også beboerne på 3. sal har  
  inddækket altanen med persienne. De har ligeledes fået en henstilling om at fjerne det. 
 D. 6. august ON: Statistik fra DinParkering. For første gang har vi fået udbetalt vores 25% af indtægterne fra udstedte  
 p-afgifter – kr. 6.519 – efter, at vi har fået afdraget vores gæld efter opstribning af p-pladser. 
  Vi takker for info. 
 D. 6. august CP: Forslag til kommende SU-møder. D. 22. september, d. 15. december, d. 23. februar og d. 27. april. 
  Da vi lige har afholdt SU, aflyser vi mødet i september, dog ønsker vi stadig at udføre markvandringen. Vi beder  
  ON finde en dag i september om formiddagen. 
  For at der ikke går alt for lang tid imellem, vil vi gerne have mødet i december rykket til november. Beder CP  
  komme med en ny dato der. 
 D. 6. august VIJ: Efter aftale har VIJ fundet pris og mål frem til flag med logo. 
  Det ser rigtig fint ud med et flag i samme lyseblå farve, som de t-shirts personalet i caféen har med logo i sort og  
  grøn skrift.  Skriften og logoet på flaget skal være så stort, at det kan læses nedefra/langt fra. 
 D. 6. august ON: Datoforslag til møde med Allan Thomsen fra Dansk Kabel-Tv. 
  Mandag d. 23. november kl. 17. 
  Allan Thomsen har udbedt sig om et møde med os og samtidig bedt om en evt. dagsorden. Vi vil gerne hilse på  
  vores nye kontaktperson og høre, hvad Dansk Kabel-Tv kan byde os i fremtiden. 
 D. 7. august ON: Tilbud på dobbelt port med en dør i den ene port ved containergård i Sylen, levering og montering  
 pris. Kr. 56.700,- + moms. 
 Alternativt eller både/og kan der opsættes en bom ind til Sylens p-plads, dette vil koste kr. 60.750,- + moms. 
 Der er ikke indregnet arbejdet med el-arbejde i tilbuddene.  
 ON har indhentet yderligere et tilbud, som ikke er kommet endnu. 
   Pga den stadig stigende mængde af storskrald i genbrugsgården, som både er sundhedsskadelig og farlig for både  
  brugere og personale, har vi bedt ON om at indhente tilbud.  
  Der kommer også flere og flere udefra og dropper deres storskrald af her. Det er dyrt for os både i mandetal til at  
  rydde op men også i afgift til HTK. Derfor har vi bedt ON om at indhente tilbud på at få opsat en port, hvor  
  beboerne skal bruge chip for at komme ind. 
   
 
 
 



 
 
  Vi starter med at få opsat porten for at se, om vi opnår den ønskede effekt med mindre storskrald. 
  Gør vi ikke det, kan vi se os nødsaget til at få opsat bommen også. Vi mener, at det vil være en rigtig god løsning,  
  specielt, hvis der kan blive opsat nummerpladegenkendelse på de biler, som beboerne har fået registreret  
  hos DinParkering og/eller en fjernbetjening. 
  Som gæst til GHG skal der være mulighed for at komme i kontakt til dem, som man besøge, så de kan åbne  
  porten oppe fra lejligheden. 
  Endvidere skal der være et stort skilt med orientering om, at genbrugsgården kun er for beboere i GHG, at der er  
  videoovervågning samt med henvisning til HTK`s genbrugsstation på Lervangen 1. 
   
  Brev og telefonisk: 
 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Intet nyt.  
 Jesper vil gerne drage nogle erfaringer med afholdelse af forskellige events, som kan bruges i det kommende  
 Kvarterhus.  
b. Status på styregruppe 
 Status på udstilling i uge 27 – det var en stor succes med ca. 450 besøgende i de 6 dage. Vi oplever, at det var en 

bonus, at vi fra afd.bestyrelsen også havde vagter ved udstillingen. 
 Genhusningsfolder til gennemlæsning og kommentarer tilsendt d. 22. juli – bliver formentlig drøftet på styre-

gruppemødet onsdag d. 12. august. 
c.  Forespørgsel fra THN til Ibrahim og Pia ang DR p1 om ghettopakken.  
 Ibrahim og Pia lavede et fællessvar til THN. Ibrahim orienterede efterfølgende de øvrige medlemmer i bestyrelsen. 
 Vi ved ikke, om vores kommentarer kom med i udsendelsen. Ibrahim tager kontakt til THN for at spørge til udfaldet  
 af spørgsmålene. 
 
Punkt 5: Arrangementer 
BTB-vin d. 30. juli var meget vellykket. Deltagerne var meget begejstret for caféens tapas-ostebord. Vi var 35 personer 
incl. personale.  
BTB-vin har husets rød- og hvidvin, hvor man som kunde kan få lavet sin egen etiket – pris kr. 300 for 6 flasker. 
Vi vil gerne have, at caféen får husets rød- og hvidvin med en etiket med samme farve og logo som flaget (se punkt 3)og 
bliver solgt 5-10 kr. billigere end dem, som der ellers bliver solgt i caféen. 
 
Næste arrangement bliver med skuespiller Lone Hertz, som stadig er frisk på at komme. Jesper har indkøbt knaphuls-
mikrofon, og vi er godt i gang med planlægningen af opsætningen af scene etc. 
Fungerer knaphulsmikrofonen bedre end bøjle-mikrofonerne, vil vi købe et par stykker mere. De kommer til at erstatte 
nogle af de håndholdte, da anlægget ikke har mulighed for at tilsluttet flere end 8. 
Jesper har en aftale med tømrer Peter, så de kan finde ud af, hvordan skelettet skal være til scene bagtæppet, som vi 
også skal have indkøbt. 
 
Jesper ønsker at blive en del af eventgruppen allerede nu.  
Vi vil mødes i oktober for at planlægge events for 2021. Vi vil høre Vibeke, hvornår det bedst passer hende at mødes og 
inviterer Det Spirer med. De har ikke deltaget i noget her i 2020, men skal selvfølgelig have muligheden for at være med 
i 2021. 
Jesper foreslår, at vi inviterer skuespiller og foredragsholder Henning Jensen (mail d. 26. maj fra Thomas Bonne Hansen, 
Athenas) 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Bankoklubben afholder generalforsamling onsdag d. 12. august kl. 19, hvor de ønsker deltagelse fra afd.bestyrelsen. 
 Alice deltager. 
 
Cirkusvognen, som vi låner af Charlottegården, er nu blevet opsat på græsplænen, hvor Kvarterhuset skal være. 
Vi er spændt på at se, hvor mange der vil blive nysgerrige og gå ind for at se udstillingen om det kommende GHG. 
Hvis det skønnes, at placeringen af cirkusvognen på sigt vil stå bedre ovre ved Det Spirers pavillon eller et helt 3. sted, 
kan den blive flyttet. 
 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde: 

Onsdag d. 2. september kl. 17 
 

Styregruppemøde: 
2. onsdag i måneden kl. 16.30  

 
Møde med Allan Thomsen fra Dansk Kabel-Tv 

Mandag d. 23. november kl. 17 
 

 
 
Referent: Pia v. Benzon 

 


