
Web.referat nr. 104, onsdag  d. 10. februar 2021 – Teamsmøde 
Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 103 
Er godkendt 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 21.1. Carsten Pedersen: Har ikke fået svar fra økonomiafd. på vores spørgsmål til regnskabet, hvorfor vores aftalte  
 møde udskydes.  
 Vi afventer en tilbagemelding. 
 D. 21.1. Carsten Pedersen: Er blevet kontaktet af Bolignet Århus for at give os et tilbud. 
 Vi bliver kontaktet af dem fra alle mulige vinkler. Vi har sagt nej tak, da de kun kan tilbyde en foreningsaftale?  
 D. 25.1. Allan Thomsen, Dansk Kabel-tv: Giver besked om, at han har fået nyt arbejde, og at vi snarest vil få en ny  
 kontaktperson. 
 Vi kan kun sige igen, igen og ønske Allan Thomsen god vind fremover. 
 D. 30.1. Beboer i Murskeen: Har fået stjålet sin knallert i cykelskuret. Spørger om vi kan være behjælpelige  
 med at se på overvågningsvideoer. 
 Det er meget irriterende og frustrende, at der er nogle, som ikke kan kende forskel på dit og mit. Vi har ikke adgang  
 til at se på overvågningsoptagelserne. Vi henviser til politiet eller Driftscentret. 
 D. 2.2. Beboer i Øksen: Har haft fat i Driftscentret om hundeekskrementer på en legeplads i Øksen. Hendes søn blev  
 smurt ind i det og efterfølgende også en rutsjebane. Driftscentret bad beboeren om at tage kontakt til os. 
 Vi har fuld forståelse for, at det har været en meget ubehagelig og grænseoverskridende oplevelse, men vi kan ikke  
 gøre andet end at opfordre beboeren til at sige til hundeejere, at de skal samle hundens efterladenskaber op, hvis  
 hun ser, hvem som har luftet hunden der. Hvis hun ved, hvem det er, kan hun også skrive en klage til Driftscentret,  
 som vil følge op på sagen. 
 Vi sender også linket til vores husorden. 
 Driftscentret oplyser, at beboeren ringede til dem for at høre, om der kunne blive sat skilte op på legepladserne med  
 forbudt for hunde skilte. Derfor blev beboeren henvist til os. 
 Der er dog ikke nævnt noget om skilte i mailen til os. Vi mener, at vi vil komme til at leve i en skilte-skov, hvis vi skal  
 sætte skilte op. 
 D. 4.2. MH for Pandahjælpen: Søger om tilskud til at lave fastelavnskasser i lighed med efterårs- og julekasserne. 
 De har vedlagt et meget fornuftigt budget. De søger også fra Fødevarebanken, sponsorater fra f.eks. Rema1000 .  
 Kasserne skal laves i samarbejde med GUB, som de plejer at lave fastelavnsfest med. GUB søger økonomisk hjælp fra  
 Gadevangs bestyrelse.  
 Der bliver ansøgt om mindst kr. 4.000  
 Vi bevilliger kr. 5.000. Da vi mener, at det er et rigigt godt initiativ i disse tider, vil vi gerne give mere, hvis  
 Pandahjælpen ikke får de ønskede sponsorater eller fra Gadevangs bestyrelse.  
 Det Spirer starter med at lægge ud, da vi stadig ikke har fået styr på, hvordan vi kan overføre penge efter, at vi er  
 overgået til Acubiz. 
 D. 10.2. MH for Eva: Søger om at få lov til at overføre kr. 2.000, som er tilovers fra sommeraktiviteter til projektet  
 ”Mad med mening”, hvor de får overskudsmad for Fødevarebanken. Pengene fra os går som supplement til  
 ingredienser. Pt. laver Eva maden hjemme, hvor de tilmeldte så kan hente det. Dem som af fysiske årsager  
 ikke er i stand til at hente maden, får det bragt”. Der kommer nye familier til ordningen. 
 Under normale omstændigheder ser vi gerne, at de forskellige aktiviteter bliver holdt afskilt økonomisk, men da Det  
 Spirer er indover, gør vi en undtagelse denne gang. 
 D. 10.2. LOS: Driftscenteret har fået en mail fra Høje Taastrup kommune med information om vaccination af  
 borgerne.  
 Vi vil bede Nada om at lægge disse oplysninger på vores hjemmeside. 
 
 Brev og telefonisk: 
  
 
 
 
 
 



Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Projektgruppen er blevet opdelt i grupper med: Jesper og Ibrahim fra afd.bestyrelsen sammen med nogle beboere,  
 som Det Spirer har været behjælpelige med at ”prikke”.  
 Driften, Det Spirer og foreningsaktiviteter. 
 Alle deltagere har fået spørgeskema, som de skal besvare set ud fra deres egen mening om, hvad der skal være af  
 aktiviteter i Kvarterhuset. 
 Det rådgivende ingeniørfirma WSP samler disse svar til et samlet udbud til en arkitektkonkurrence med 3-4  
 arkitektfirmaer. 
 Selve oplægget skal være færdigt i april måned.  
 Konkurrencen bliver afgjort ultimo 2021 – primo 2022. 
b. Status på styregruppe 
 Ang. de omdelte spørgeskemaer til beboerne i etape 1, Murskeen, er det kun dem, som bliver berørt af sammen-

lægnings- , ommærkningsboliger eller nedrivninger, som får skemaet. Genhusningsteamet oplyser, at der har været 
nogle, som ikke har fået skemaet endnu. Nagihan følger op på sagen. 

c. Respekt og troværdighed  
 Det er rigtigt svært i disse tider, hvor vi ikke kan mødes fysisk at fastholde det samme information fra alle fronter. 
 Vi må ikke løbe fra de løfter, som der blev givet til orienteringsmødet på Quality Hotel. Vi VIL gøre vores ypperste for  
 at vores beboere bliver de første, som bliver informeret om, hvad der skal ske og hvornår, hvilken hjælp der er at få  
 osv. 
 Beboer-app´en skal ikke bruges til at give information om den fysiske helhedsplan eller udviklingsplanen. 
 Driften kan bruge den til at give informationer derfra om f.eks., at der vil blive lukket for vandet o.lign. 
 Efter hvad vi har fået oplyst, bliver app´en ikke opdateret fra Domea.dk, og der opleves derfor nogle problemer med  
 den. 
c.  Gavepolitik – se vedhæftede bilag 
 Udskydes til næste møde. 
d. Status på møde med Lars Koch om Øtoftegårdsvej 
 Vi har store problemer med mangel på p-pladser, og vores bekymring er, at det kun bliver værre, når byggeprocessen  
 med ældreboliger starter op på Øksens p-plads og med nedrivninger af blokke etc. på Murskeens p-plads, hvor der  
 formentlig skal være plads til håndværkernes materiel.  
 HTK kan ikke hjælpe med økonomisk støtte til at få oprettet flere p-pladser på Øtoftegårdsvej, men kan henvise til  
 Rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. AS, som kan rådgive os om, hvordan det kan lade sig gøre trafikalt  
 sikkert. 
 Når vi får en rådgivning derfra vil, vil HTK med stor sandsynlighed godkende projektet.  
 ON tager kontakt til firmaet mhp et møde.  
  
Punkt 5: Arrangementer 
Alt aflyst indtil videre pga restriktionerne ifm corona. 
Vi har fået en forespørgsel fra ”Musik på banen” om, vi ønsker at afholde en koncert i lighed med den med Signe 
Svendsen, som vi havde i januar 2020, til efterår/vinter.  
Vi vil meget gerne høre mere om, hvilke kunstnere der bliver mulighed for at booke. Hvis der bliver mulighed for at 
afholde noget i forhold til corona og restriktioner, vil vi gerne afholde en koncert. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Opfordre hundeejere om at samle hundens efterladenskaber op og til katteejere om at holde katten inde på eget 
område eller lufte katten i snor og også samle op efter katten. 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Det planlagte SU-møde d. 23. februar udsættes, da ingen har nogen punkter, som ikke kan vente til, at vi mødes igen. 
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 15. marts. På Teams, hvis vi stadig ikke kan mødes fysisk. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Unge i kældre: 
Der er blevet observeret unge, som bruger – specielt kælderen Øksen 9 – til at klippe hinanden og ryge hash. 
Vi vil bede Driftscentret om at holde øje med kældrene og spærre kælderbrikker, hvis det viser sig, at der er nogle, som 
bliver ekstra flittigt brugt på mærkelige tidspunkter af døgnet og i de kældre, hvor der er tydelige tegn på, at de bliver 
brugt som opholdssted.  
 
 



 
 
Busstoppested for hurtigbus: 
Da der er planer om, at der skal være en hurtigbus, som skal køre ad Roskildevej, vil vi spørge Høje Taastrup Kommune, 
om de vil bede om at få anlagt et stoppested der, hvor vi - forhåbentlig – får en gangbro over til Hakkemosen, når vi er 
ved at være færdige med omdannelsen af Gadehavegård.  
Ibrahim vil drøfte dette med Byrådet.  
 
Restriktioner ifbm corona og personale: 
Det er de enkelte chefer, som selv må vurderer, hvordan myndighedernes restriktioner, skal forstås. Vi vil arbejde på, at 
vores genhusningskonsulenter kan møde ind på kontoret og tale med de beboere, som bor i etape 1.  
Det må komme ind under ”kritisk funktion”. Deres kontor er stort nok til at kunne holde de 2 m´s afstand, så der kan 
være max 2 beboere ad gangen til en samtale.  
Ibrahim vil tale med regionsdirektør Uffe Andreasen. 
 
 
 
Referent: Pia v. Benzon 
 
 


