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Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen og Fazilet Sahin 
 
Afbud: Pia v. Benzon 

 
 
Punkt 1: Gæster 
Martin Rosenkreutz Madsen fra Det Spirer. 
 
Aftalte, at Nanna skriver et kort referat en gang om måneden, hvad der foregår i Det Spirer. 
 
Martin fortæller, at i forhold til §17.4 , beskæftigelsesmøde i kommunen er Gadehavegård ikke hårdt ramt 
i corona tiden i forhold til arbejdsløshed. 
 
Der er blevet ansat nye beskæftigelses / virksomheds konsulenter, som muligvis kommer til at bruge 
lokaler i Caféhjørnet. Martin undersøger hvordan og hvorledes, de har brug for lokalerne, inden vi går 
videre med at aftale hvilke lokaler, der kan være til rådighed. 
 
HIP HOP forløbet til de kommende skolebørn, er sat i bero pga. coronaen. Maria og Lene er de ansvarlige 
fra Det Spirer. I stedet laver de aktivitetskasser til det enkelte barn, som udleveres hjem i efterårsferien. 
Det handler om ca. 52 børn i alle miljøer i GHG. 
 
HIP HOP 2 antimobning projekt, som omhandler skole - forældre samarbejde. Skole og fritid plus børns 
trivsel. 
Det Spirer følger DOMEA`s retningslinjer i forhold til corona. Samles ikke i større forsamlinger og ringer 
rundt til beboerne i forhold til retningslinjer. Der er bestilt klistermærker til at sætte op ved håndtagene i 
alle opgange i GHG i forhold til corona. 
Mike og Selma er pt. sygemeldt. 
Nuriye - boligsociale midler er skåret ned pga. besparelser. Fremover skal boligområderne selv betale for 
økonomisk rådgivning. Men der bliver arbejdet med en løsning, hvor der tænkes andre modeller. 
Det Spirer er blevet indrettet anderledes, hvor de gamle borde og stole er kommet op at stå igen, da 
arbejdstilsynet kræver, at der ikke må være for mange mennesker i samme rum. 
Martin er til stede i GHG tirsdag og torsdag. Martin anbefaler der bliver oprettet en følgegruppe, i forhold 
til hvad der foregår i området i forhold til de unge. 
 
Punkt 3: Henvendelser  
  Mail:  
  D. 8.9. Cathrine, Det Spirer: Gadehave festival reunion: Aflyst pga. corona restriktioner.  
  Meget ærgerligt, men vi er alle nødt til at ofre samvær i disse tider.   
  D. 11.9. Cathrine, Det Spirer: Status på Ungerådets aktiviteter.  
  Det er rigtig godt, at vi har så aktivt et Ungeråd.  
  D. 21.9: Carsten Pedersen: Videresendt invitation med dagsorden fra HTK om styringsdialogkonference  
  onsdag   d. 28. oktober kl. 16.30 – 19:00.Tilmelding senest d. 21. oktober til Heleneroen@htk.dk   
  Ibrahim og Alice deltager. Pia bliver nødt til at melde fra pga et andet møde.  
  D. 23.9. Lone: Ønsker vi at få vores mail.adr. offentliggjort i Grønt Forum:  
  Ja.   
  D. 28.9. Nanna Rohweder, Det Spirer: De har fået en mail fra HTK om, at der er øget smitteudbrud i og  
  omkring GHG.  
   
 
 
 



 
 Der er kommet følgende vejledning:  
   ”Det vi sammen kan gøre, er at henvise til at huske på, at vi skal omgås hinanden ud fra de generelle   
    principper for at forebygge smitte – holde afstand, god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet og undgå  
 at samles til større private   
   arrangementer, samt blive hjemme, hvis man har symptomer med hoste og feber.  
   Og samtidigt skal vi også kommunikere, hvordan man skal forholde sig, når man er smittet ved at gå i  
 selvisolation, hvilket betyder, at man skal blive hjemme også selvom man ikke har symptomer på  
 sygdommen eller føler sig syg.   
   Det vil også gælde for de nære kontakter, fx familie”  
   Som der er blevet meldt ud til beboerne i en særudgave af GHG-nyt, så giver vi mulighed for at få  
 udleveret gratis 10 stk. mundbind i Café Gadehjørnet. Vi opfordrer til, at det er dem med de største  
 økonomiske udfordringer, som bruger tilbuddet.  
   Der er blevet indkøbt 2.000 stk., så det er efter først-til-mølle-princippet.  
   Det er også muligt at få udleveret gratis mundbind i Borgerservice på Rådhuset, Bygaden 2.  
   Fra HTK´s hjemmeside: ”Udlevering af mundbind er målrettet udsatte borgere med lav betalingsevne.  
 Der udleveres ti mundbind ad gangen. Man skal henvende sig fysisk på rådhuset mandag-onsdag kl. 10- 
 14.30, torsdag kl. 10-17.30  og fredag kl. 10.00-13.30”  
   D. 28.9. Beboer i Sylen: Spørger på foreningsprisen hos YouSee på grund- og mellempakken.  
   Prisen for grundpakken hos YouSee er i 2020 kr. 145,07/mdr. per husstand. I 2021 stiger den til  kr.154,48.  
   Mellempakken i 2020 kr. 331,09, i 2021 kr. 350,47. Fuldpakken i 2020  kr. 475,55 og i 2021 kr. 495,00.  
   D. 14.9. og 28.9. Maria, Det Spirer: Status på sommeraktiviteterne, som Eva har stået for.   
   Vil gerne afholde natteløb og beder om tilladelse til at bruge nogle af pengene fra de aflyste  
 arrangementer i sommeraktiviteterne.   
   Natteløbet er aflyst pga nye corona-restriktioner. Eva og Det Spirer ønsker at lave en  legekasse, som  
 familier kan få udleveret og selv lave aktiviteter i efterårsferien. De spørger, om de må bruge   
   kr. 1.500,-, som Eva har tilovers fra det bevilligede beløb til sommeraktiviteter. Der er stadig kr. 2.000 til  
 at afvikle natteløb på et senere tidspunkt.  
   Vi er glade for, at der bliver tænkt alternativt i forhold til aktiviteter for børnefamilierne i GHG.  
 Godkendt.  
   D. 5.10. Beboer i Øksen: Har ikke modtaget huslejeopkrævning i sin postkasse for 2. måned i  
 træk.  
  Henvist til Domea.dks kundeservice på tlf. 7664 6464 man- torsdag mellem kl. 8:00 - 20:00. Fredag  
 mellem kl. 8:00 – 16:00 eller at skrive en mail via Domea.dk/hjælp og kontakt. 
 Besluttet at alle henvendelser fra beboerne, som kommer til vores fællesmail, som er driftrelateret  
 bliver henvist til driften. Da det ikke er vores opgave som bestyrelse at behandle sager /drift. 
 
 Brev og telefonisk:  
 D. 5.10. John v. Benzon ringede til Jesper:  John foreslår, at de kr. 10.000, som Jan Sørensen og John  
 vandt i domea.dk prisen bliver givet til Café Gadehjørnet mhp, at der bliver afholdt gratis fællesspisning  
 for alle beboere indtil, at pengene er opbrugt. Selvom Jan ikke er beboer i GHG længere, skal han  
 inviteres med.  
 Forslaget om at bruge de 10.000 kr. til fællesspisning bliver taget op til vores event møde med Vibeke 
      og bestyrelsen. 
 
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål  
a.  Status på Kvarterhus  
 Der arbejdes med en organiseringsplan, hvordan forløbet skal køre. Mette arbejder med en  
 organisationsplan, som bliver fremlagt til bestyrelsen snarest og det er vigtigt at OB skal være  
 præsenteret i planen. 
     Styregruppemøder bliver lavet om til borgermestermøder og Realdania er med, når møder handler om  
 kvarterhus. 



 
b.  Status på styregruppe  
   Mødet aflyst d. 14.10. pga. efterårsferie. Der er ikke noget nyt, forhandlinger med LBF foregår.  
   Næste møde er onsdag d. 11. november. 
c.  Status på brug af vores fælles messenger gruppe.  
 Der er ikke helt så stor svarrespons som i starten. Messenger skal bruges til korte orienterings beskeder,  
 skal derfor ikke bruges som diskussionsforum. 
d.  STORT TILLYKKE til Ibrahim med valget i BL´s 9. kreds.  
e.  Stort tillykke til Pia med valget som formand for DFB organisationsbestyrelsen og til Alice med genvalg  
 som medlem af DFB organisationsbestyrelsen   
f.  ”Husets” tømrer havde 25års jubilæum i maj. Pga. corona var ingen opmærksomme på det. Fik gavekort  
 i september til Pro-Outdoor på kr. 1.000. Skal hilse fra Peter og sige mange tak for gaven.   
   Vil vi blive ved med at give gaver til personalet, når vi ikke er velkomne til reception?   
 Vi skal have lavet en gavepolitik i afd.bestyrelsen, og vil derfor gerne vide, hvordan Domea.dks  
 gavepolitik er – altså hvornår der bliver givet en gave og til hvor meget, så vi kan få noget at arbejde ud  
 fra.  
g.  Ny beplantning:  
   For at afprøve vores grønne udviklingsplan, forbedre de grønne områder og løfte optimismen for det  
 kommende GHG, har vi gennemgået vores område med anlægsgartner. Hvis alle vores ønsker  
 skulle opfyldes, ville den samlede regning løbe op på over t.kr. 500.   
   Efter markvandringen besluttede vi, at Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard AS skal lave dels på  
 ”Rådhuspladsen” mellem Sylen og Murskeen, ”Slangen” mellem Sylen og Øksen og ved beboerhuset.  
 Her vil De Blå selv plante, når jorden er fræset. Fræsning af jorden på området udfor Murskeen 8 – 10,  
 hvor der vil blive nedlagt blomsterløg og lagt siveslange. Samlet pris ca. t.kr. 320.  
   Arbejdet starter op i uge 42.  
   Vi håber, at de tiltag, der er lavet bliver attraktive for beboerne, så vi kan implementerer dem i den  
 kommende helhedsplan.  
 Hvis økonomien tillader det, vil vi også få udført de sidste af vores ønsker fra gennemgangen med  
 anlægsgartneren. 
 Planterne er til at flytte og kan dermed bevares.  Det kan lægges ind i en kommende arbejdsplan for ”De  
 Blå”, når vi kommer til etape 2 og 3. 
 
Punkt 5: Arrangementer 
 
Punkt 6: GHG nyt  
GHG-nyt nr. 34 er godkendt. 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
 
Punkt 8: Eventuelt  
 
 
 
Referent: 
Fazilet Sahin 
 
 

 

 

 


