
Web.referat nr. 103, mandag  d. 11. januar 2021 – Skypemøde 
Deltagere: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster:  Nanna Rohweder, Det Spirer 
Ansøgning om økonomisk støtte til at få udgivet en bog om Gadehavefestivalen og de frivilliges indsats. 
Det er Annette Poulsen (som har taget alle billederne)og Nanna El-Khatib, som begge er frivillige i Gadehavefestivalens 
bestyrelse samt Nanna som kommunikationsstrategi facilator , som står for bogen. 
Nanne redegør for den skriftlige ansøgning om at få et økonomisk tilskud til at få udgivet bogen, som hun mener, vil 
gavne kendskabet til Gadehavefestivalen samt fastholde de nuværende frivillige samt tiltrække nye. Bogen kan f.eks. stå 
på biblioteker som inspirationskilde til andre. 
Som bekendt er Gadehavefestivalen et samarbejde mellem ejerforeningerne Gadevang og Olufsborg og vores almene 
boligafdeling Gadehavegård. 
Afd.bestyrelsen i Gadevang har tilkendegivet, at de formentlig vil bidrage med t.kr. 20 (mangler at få det endelig 
verificeret). Olufsborg vil give en andel sv.t. deres andel af lejemål, som de har givet til festivalen. Der forventes et beløb 
på kr. 5.000,-. 
Vi bliver ansøgt om t.kr. 20. 
Nanna havde regnet med støtte fra Høje-Taastrup Kommune. Denne kom ikke. 
Der er allerede brugt mange timer på at udvælge egnede billeder ud af 1.000-vis. Der har været ekstern konsulent på 
etc.  
Vi har fået tilsendt et udførligt budget på kr. 93.266 for udgivelse af 1.000 bøger, pop-ud udstilling, konsulent etc. 
Det Spirer bidrager med kr. 33.130. 
 
Vi finder det yderst utilfredsstillende, at der bliver igangsat sådan et projekt uden, at man har sørget for at have 
økonomien på plads. 
Selvom det strider mod vores principper, og det bliver kun denne ene gang, bliver et flertal enige om at give tilskuddet 
på de ansøgte t.kr. 20. 
Ibrahim giver Nanna besked – også om vores overvejelser og betingelser fremadrettet.  
 
Punkt 2: Referat nr. 102 
Er godkendt 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 16.11.20, beboer i Sylen: Klager over rengøringsniveauet i vaskerierne og spørger, om der kan opsættes  
 spritdispensere og klude til at tørre af derinde. Efterlyser også skiltning ang. brug af mundbind. 
  Beboer er blevet henvist til ON, som har taget kontakt til Payperwash. 
 D. 4.12.20, ON: Gulplade skiltning på Murskeens p-plads. Driften skønner, at det godt kan undværes. Hvad er vores  
 holdning? 
 Der er ingen grund til at sætte skiltet op igen. 
 D. 10.12.20, ON: Information om, at TDCNet har godkendt, at vi får installeret gratis fibernet til de lejemål, som  
 stadig er her efter udviklingsplanen. Det vides endnu ikke, hvornår arbejdet opstartes. 
 D. 11.12.20 ON: Kontrakten opsagt med Peder Roed, banke-på-medarbejderen. 
  Driften varetager hans opgaver. Måske kan handymanden, som ansættes til sommer, få tildelt nogle af de  
  opgaver. 
 D. 15.12.20, ON: Orientering om at formanden for Sportsklubben har rettet henvendelse til ham om at få en  
 permanent dispensation til at blive siddende i Sportsklubbens bestyrelse, selvom hun er fraflyttet GHG. 
  ON har henvist hende til os og fortalt, hvis der skal ske en permanent ændring, skal det tages op på et ordinært  
  beboermøde. Det er så ikke formanden for Sportsklubben, men Minna der er kasserer. Vi har givet dispensation  
  indtil, at corona restriktioner bliver lempet, så de kan få afholdt generalforsamling. 
 D. 17.12.20, Sally Rossing Hertz, studerende fra Roskilde Universitet, er ved at skrive sin bacheloropgave om  
 ghettoområderne, og vil gerne have besvaret nogle spørgsmål om vores håndtering af situationen her i GHG. 
  Ibrahim har lavet en aftale med en hende. 
 D. 21.12.20, ON: Beboer har klaget over manglende p-pladser 
  Kun til orientering til os. ON har svaret beboeren. 
  
 
 
 
 



 D. 22.12.20, Mette Mogensen: Næste års samarbejde med Arkitektskolen på Holmen. Der vil ikke komme besøg ud  
 til beboerne pga corona, men de vil gerne i telefonisk kontakt med ca. 20, som vil bruge max. 1 time, hvor beboeren  
 skal forklare den arkitektstuderende, hvordan de bor. Ud fra det skal den studerende tegne lejligheden. 
 Mette spørger, om vi kan hjælpe med at ”prikke” beboerne eller, om hun skal bede Det Spirer være behjælpelig. 
  Vi er 3 fra afd.bestyrelsen, som har meldt sig. Det Spirer må meget gerne hjælpe med at finde de resterende. 
 D. 5.01. beboer i Sylen: Det blæser op ad gulvet. Er fornyligt flyttet fra en 3.sals lejlighed til stuen.  
 Ønsker en opringning fra os. 
  Jesper har talt med beboeren. 
  
 Brev og telefonisk: 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Mellem jul og nytår blev der afholdt møde med 2 firmaer, som havde budt ind på projektet. Deres idéer blev udvalgt  
 på samme måde som udviklingsplanen. Oprindeligt var der 3 firmaer, men COWI trak sig. 
 Pga restriktioner i forbindelse med corona kunne der ikke afholdes fysiske møder, så det blev til mange teams møder  
 i stedet for, hvor det vindende firma WSP – også kendt som Orbicom – præsenterende deres ide for projektgruppen,  
 som består af Ibrahim, Jesper, Ole, Mette Mogensen (Domea.dk), aftenskolen og Linje10 i Høje-Taastrup kommune. 
 Det er et meget stærkt hold fra WSP. De var t.kr. 300 dyrere end det andet firma, men de bruger kun uddannet  
 personale til opgaven. 
 Der har været afholdt møde mellem Mette (Domea.dk), HTK og WSP for at få kontrakten rigtig formuleret. 
 Det forventes, at der vil være opstartsmøde i projektgruppen i uge 2 mhp inddelingen af lokaler i kvarterhuset. 
 Afd.bestyrelsens forslag: 1 selskabslokale som kan deles i 2 med 2 anretter køkkener, Café, plads til at få  
 driften samlet med de lovmæssige foranstaltninger, mødelokaler og kontor til afd.bestyrelsen. Evt. også plads til Det  
 Spirer, som vi ikke ved, om de er her udover den næste periode, som går frem til 30. november 2024. 
b. Status på styregruppe 
 Genhusningskonsulent Søren Thiesen har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af januar 2021. Der vil blive 

ansat en ny. 
 Folder  ”Nyt om udviklingen” som blev omdelt før jul, vil vi drøfte på styregruppemødet d. 13.01.21. 
 Vi ønsker, at der bliver brugt samme grafik i alt informationsmateriale, som vedrører udviklingsplanen. 
c. Regnskaber tilsendt fra Maja til vores private mail d. 7.01.21. 
 Der er anmærkninger fra revisor bl.a. om caféen, som vi gerne vil drøfte med Carsten. Vi beder om et teams møde på 

30 min.  
c.  Gavepolitik  
 Udskudt til næste bestyrelsesmøde. 
d. Øtoftegårdsvej  - skal vi tale med Lars Koch igen om at få skråparkering på noget af strækningen? Der opstår farlige  
 situationer med dem, som parkerer på tværs.  Pga en smittet med corona blev det aftalte møde i december måned  
 aflyst.   
 Vi beder ON om at aftale et nyt møde med Lars Koch, HTK. Denne gang på Skype/Teams. 
 
Punkt 5: Arrangementer 
Alt aflyst indtil videre pga restriktionerne ifm corona. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
D. 12.01.21 kl. 18:00 på teams med Martin og Katja om prækvalificering til den nye sociale helhedsplan 
D. 13.01.21 kl. 16:30 på teams: Styregruppemøde  
D. 10.02.21 kl. 16:30 på teams hvis vi stadig ikke kan møde fysisk: Bestyrelsesmøde 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Vi vil gerne have en forklaring på, hvordan Driftscentret kan blive malet af eksterne malere, mens der er medarbejdere 
på arbejde på kontoret i en tid, hvor beboer ikke må komme ind på kontoret endsige få håndværkere op i lejligheder 
udover ved akutte sager, hvor beboerne så skal gå ind i et andet lokale, ud på altanen eller forlade lejligheden. 
Ibrahim vil drøfte dette med Carsten Pedersen. 
 
 
Referent: Pia v. Benzon 


