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Punkt 1: Gæster 
Katja Lindblad, chef for bæredygtige indsatser, Domea.dk  og Martin Rosenkreutz Madsen, Det Spirer. 
Da Landsbyggefonden ikke længere støtter den økonomiske rådgivning, udløber økonomisk rådgiver Nuriye Köse 
Nielsen´s kontrakt d. 30.11.20.  
Det skønnes, at der stadig vil være stort behov for at have en økonomisk rådgiver både i GHG og i Charlottegården, 
derfor har Katje Lindblad udarbejdet et ideforslag til, hvordan det skal kunne fortsætte. Dog skal der lægges nogle andre 
funktioner ind i arbejdsbeskrivelsen, bl.a. socialrådgiverfunktion.  
I forslaget er også, at der bliver oprettet en hotline, så både ansatte, naboer, håndværkere etc. kan ringe ind om 
bekymringssager. Det er ikke altid, at det kun er manglende betaling af huslejen, som er et problem for nogle beboere. 
Det er en meget menneskelig dyr affære at blive sat ud af sin bolig både økonomisk men også psykisk. Mange af disse 
mennesker bliver ”tabt”, men det er også dyrt for boligorganisationen. Det koster i gennemsnit t.kr. 58 at sætte en 
familie på gaden i advokatgebyr, manglende huslejeindbetaling osv. 
Vi er meget interesseret i denne ordning, men vil gerne have nogle flere oplysninger om, hvad det økonomisk vil betyde 
for beboerne i GHG. 
Katja Lindblad skal også fremlægge sin business case (idé) for Organisationsbestyrelsen DFB og andre organisations-
bestyrelser.  
Vi vil få en opdatering senere af Katja Lindblad. 
 
Martin Rosenkreutz Madsen fortæller, at der skal indsendes prækvalifikation til den nye helhedsplan i februar ´21, som 
skal starte i januar ´22. 
I princippet skal vi beboere stemme om en ny social helhedsplan, men det er et krav i den nye ghettolov, at vores 
område skal have en, så det er i princippet kun indholdet, som vi har delvis indflydelse på. 
Martin vil på et møde orientere os i afd.bestyrelsen om, hvad Landsbyggefonden støtter og høre os, hvad vi har af 
erfaringer og ønsker til den kommende helhedsplan. Hvis vi kan gå ud fra, hvad Landsbyggefonden har givet 
Charlottegården og Tåstrupgård, kan vi regne med at få mill.kr. 10 – 12. 
Der skal afsættes mere end de 30 minutter, som vi plejer til gæster, hvorfor dette møde skal aftales separat.  
 
Punkt 2: Referat nr. 101 
Gennemgang og drøftelser af referat nr. 101. Fazi har lavet et stort arbejde med at få skrevet referatet. Der var et par 
ændringer, som vi gennemgik. 
Referatet blev herefter godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 9.10. Cathrine: Har sammen med Eva haft møde med Anna fra Fødevarebankens Madfællesskaber med Mening. 
 Der er blevet lavet en aftale med skolen om at låne skolekøkkenet 1 x ugl. i november og december. Her vil der være  
 mulighed for, at forskellige familier kan lave mad sammen af overskudsmad. 
 Ansøger om kr. 1.500 i tilfælde af, at de kommer til at mangle enkelte ingredienser. 
 Bevilliget under forudsætning af, at beboerne bliver orienteret om tiltaget via opslag i opgangene. 
 D. 14.10. Beboer i Murskeen: Spørger om vi har foreningsaftaler med andre en YouSee, da de hæver prisen men  
 giver færre valgmuligheder. 
 Vi har kun en foreningsaftale med YouSee. Beboerne er dog ikke forpligtet til at vælge dem. 
 D. 22.10. Martin: Efter forespørgsel fra os – de er i dialog med Redbarnet omkring Ferielejr for Familier og  
 Naturklub - et tiltag for børn fra 6-11 år. 
 Taget til efterretning. 
 D. 22.10. Martin: Fremskudte kommunale beskæftigelsesindsatser brug af huset . 
 Kontoret i beboerhuset vil igen blive taget i brug. Kontoret vil være bemandet 2-3 dage ugentligt af 2-3  
 medarbejdere. Både fremskudt beskæftigelse og fremskudt sundhedsteam er fortsat indforstået med at dele lokalet. 
 Brugerne skal booke lokalet på lige fod med andre brugere. 
 D. 23.10., Inger Quorning fra Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk udvikling: Studiebesøg i GHG tirsdag d. 10.11. 
 Inger Quorning meldte afbud d. 2.11. pga corona situationen.  
  
 
 



 
 
 D. 29.10. Martin: Afskedsreception for Nuriye d. 16.11. kl. 15 – 17. Pga corona restriktioner om max 10 forsamlet,  
 skal der skal bookes tidspunkt.  
 Ibrahim og Jesper deltager på afd.bestyrelsens vegne kl. 15.30 – 16.00. 
 Da Nuriye flyttede til Charlotteager fik hun en stor buket blomster som afsked. Denne gang får hun 3 fl. ”DFB”-vin. 
 D. 2.11. Tom: Har efter forespørgsel fundet frem til et par web kameraer, så vi kan få en ordentlig kvalitet til vores  
 digitale møder. Pris op til kr. 4.000 excl. moms.  
 Ibrahim mener ikke, at disse lever op til kravene. Vil sende links til os andre til et andet mærke med større kvalitet –  
 pris ca. t.kr. 25. Tages op på næste møde. 
 D. 3.11. Søren Thiesen: Kontor for genhusning midlertidigt lukket ved et høje smittetryk. 
 Se under punkt 4b 
 D. 4.11. Cathrine: Karin Roberts leder af Fritids- og Ungdomsklubberne Basen, Gadehaven og TGV efterspørger et  
 digitalt møde med afd.bestyrelsen. 
 Ibrahim vil spørge, om det er helt udelukket at møde fysisk og aftale et mødetidspunkt – også hvis det kun kan lade  
 sig gøre digitalt. 
  
 Brev og telefonisk: 
 Minna Smith, kasserer i Sportsklubben: Spørger om forlængelse af dispensation, da de ikke kan nå at få afholdt  
 generalforsamling. Spørger om de skal holde lukket?  
 Vi vil gerne forlænge dispensationen til den nuværende kasserer indtil, at der kan afholdes en generalforsamling  
 efter corona og en ny kasserer er blevet valgt og oplært. 
 Så længe at de overholder retningslinjerne, som der er udstukket fra Sundhedsmyndighederne, med maske/visir,  
 max. 10 personer samlet og brug håndsprit/håndvask er det op til dem selv, om de vil holde åbent. 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Info. om borgermestermøde torsdag d. 29.11.: Bygherre bestemmes af projektgruppen, som består af Ibrahim,  
 Jesper,  Ole Nielsen, Mette Mogensen Domea.dk, en repræsentant fra HTK, Linje 10, aftenskolen og Bjørn Emil  
 Jensen fra RealDania. Valg af bygherre skal være klar inden juni ´21. 
b. Status på styregruppe 
 Søren Thiesen har sendt den endelig udgave af genhusningskataloget til godkendelse. Er godkendt, men vi vil på 

styregruppemøde d. 11.11. igen gøre opmærksom på, at vi ikke kan nå at læse og godkende materiale fremsendt 
samme dag med godkendelse inden kl. 12. 

 Søren Thisen har sendt en mail med orientering om, at genhusningskonsulenterne pga corona ikke kan komme ud og 
tale med de berørte beboere i etape 1 før jul. Der vil i stedet blive omdelt et ”registrerings-skema” til dem, som de 
ikke har fået talt med endnu. 

 Vi vil spørge ind til skemaet og muligheden for kontakt med beboerne i denne svære tid på mødet d. 11.11.  
c.  Styringsdialogskonfenrence HTK – Ibrahim deltog. Materiale fra konferencen tilsendt d. 29.11. af Helene 
 Der var bl.a. ros til GHG pga vores nye fjernvarmeanlæg.  
 Der var også et oplæg om vigtigheden af at have vilde planter til insekter – også set i tv. Dette passer rigtig godt til 

vores nye beplantninger. 
d. Ny beplantning ved gavlen af Sylen 7: 
 Nogle af planterne er blevet sat lidt for tæt på flisegangen. ”De Blå” kan ikke dreje rundt om hjørnet med traktor  
 uden at ramme disse planter, hvorfor de bliver flyttet til bedet ud for blok 4. 
 Vi kan ikke helt forstå, at der kun er plantet en slags blomster ved beboerhuset. Hvis det kommer til at se ”tomt” ud,  
 kan der måske lægges nogle løg. Tages op på SU. 
e. Status på besøg af testcenter – Helene har lovet at finde ud af, hvor mange der var til testning i de 2 dage her i GHG 
 Der er ikke kommet svar endnu fra Helene. Det vides ikke, om vi får oplyst, hvor mange beboere fra GHG, som lod sig  
 teste. 
 Det var et godt samarbejde med Region Hovedstaden og HTK, som også sørgede for vagter og at få gjort rent efter- 
 følgende i de lokaler, som de brugte. 
 Der var nogle beboere, som efterlyste længere åbningstider, så de kunne blive testet, når de kom hjem fra arbejde. 
 Det er kun Region Hovedstaden, som planlægger disse tider. Desværre har vi ingen indflydelse haft på det. 
f. Nedlægge nogle af gule/papegøjeplade p-pladserne på Sylens p-plads. 
 Om aftenen og i nattetimerne er der stor mangel på p-pladser til hvidplade biler, men der er ikke så mange, der  
 holder på gul/papegøje plade pladserne. 
  
 



 
 
 
 Der skal holdes øje med, om dette skyldes corona tiderne. Hvis dette ikke er årsagen, vil vi tale med DinParkering  
 om at få lavet flere pladser til hvidplade bilerne.  Der er rigeligt med plads på Murskeens p-plads til gul/papegøje  
 plade biler, så de kan evt. henvises dertil. 
 Jesper vil spørge DinParkering om de evt. kan lave en statistik på, hvor mange der holder der.  
 Tages op på næste bestyrelsesmøde. 
g. Øtoftegårdsvej  - Vi vil tale med Lars Koch igen om at få skråparkering på noget af strækningen. Der opstår farlige  
 situationer med dem, som parkerer på tværs. 
 Set i lyset af, at Øtoftegårdsvej skal være entreprenørvej gennem hele udviklingsplanen, giver det god mening, at  
 tage problemstillingen op nu med HTK. 
h. Punkter til SU 
 Status på genbrugsgården efter, at porten er blevet sat op.  
 Utroligt mange opgangsdøre lukker ikke til. Kan Peder have en lille ”oliekande” med i lommen på sin vej rundt? 
 Blomster ved beboerhuset kan måske suppleres med blomsterløg? 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Events møde d. 28.11 med Vibeke, Cathrine og Martin:  
Den traditionelle juletræstænding og juletræsfesten med DUI leg & virke er aflyst.  
Maria og Lene fra Det Spirer laver julekasser, som indeholder materialer til lidt klippe-klistre-hyggedag i hjemmene. 
Budgettet lyder på ca. kr. 400 per kasse, som varierer lidt efter de tilmeldtes aldersgruppe. 
De sørger for alt til kasserne og for at informerer beboerne i GHG. 
Maria og Lene sørger også for, at der bliver digital banko. Alice deltager i dette. 
 
Lars Grand kommer stadig og spiller d. 19.11. Om det bliver digitalt og/eller, at Lars går rundt i bebyggelsen, er der ikke 
truffet beslutning om på nuværende tidspunkt. Martin og Cathrine fra Det Spirer har påtaget sig denne opgave. 
Afd.bestyrelsen betaler både for Lars Grand og julekasserne. Det Spirer har dog suppleret med kr. 300 til præmierne til 
Banko. 
Svært at planlægge for næste år under de nuværende retningslinjer, som vi ikke ved, hvornår stopper. 
Der er blevet fastlagt nogle datoer, som vi venter med at offentliggøre. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Se nedenfor. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 
 

VIGTIGE DATOER: 
Bestyrelsesmøde: 

Torsdag d. 10. december – kombineret møde og julefrokost.  
 

Styregruppemøde: 
2. onsdag i måneden kl. 16.30  

Næste gang d. 11.11. 
 

Møde med Allan Thomsen fra Dansk Kabel-Tv 
Mandag d. 23. november kl. 17 

 
 

Referent: Pia v. Benzon 


