
Web.referat nr. 105, mandag  d. 15. marts 2021  
Deltagere: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 104 
Er godkendt. 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 2.3. kandidatstuderende fra Aalborg Universitet: De arbejder med deres speciale om lysdesign og vil derfor gerne  
 give beboerne i GHG et spørgeskema om deres tanker om, hvordan GHG skal være med lysdesign , når der er blevet  
 renoveret. 
 Ibrahim har talt med dem, og aftalt, at de sender deres spørgeskema, som de ønsker, beboerne i GHG skal svare på.  
 Det vil så blive lagt på vores FB profil og hjemmeside. 
 D. 4.3. Jasper Jannerup, Dansk Kabel Tv er vores nye kontaktperson. 
 Vi vil bede ON om at arrangere et møde med Jasper Jannerup, så vi kan møde ham og høre, hvad han kan tilbyde os. 
 D. 8.3. Søren Thrane Ødum, Nærboks: Tilbyder, at der kan opsættes en gratis pakkeboks i GHG. 
 Det vil komme mange beboere til gode. Vi siger ja tak, og beder ON finde et passende sted at opsætte boksen. 
  
 Brev og telefonisk: 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Der har været afholdt 3 workshops. D.d. har der været opsamling, hvor der blev vist diagrammer over de ønskede  
 funktioner i huset. 
 Rådgiver fra WSP kommer d. 20. marts for at se vores beboerhus og driftens lokaliteter for at få et overblik over,  
 hvad vi har i dag, og hvad vi ønsker at få med over i huset. Driften skal også have lokaler i Kvarterhuset. 
b. Status på styregruppe 
 Mette Mogensen arbejder på at finde købere til de 2 blokke. 
c. Besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed d. 10. og 11. marts. Testbus d. 15. – 16. marts. 
 Der var ikke så mange nede for at blive testet, som forventet. Vores gæt er, at vores beboere allerede benytter  
 Testcentret på Tåstrupgårdsvej og kvik-test på Parkvej. 
d. Frank Højgaard Hirsch, Dines Jørgensen & co. vil sende nogle løsningsforslag til flere p-pladser på Øtoftegårdsvej 
 Desværre fik vi ikke tilsendt forslag og økonomioversigt inden vores møde. Vi mødes i næste uge for at drøfte det. 
e. Thomas Bak, byrådspolitikker fra S, har spurgt, om vi har lyst til en walk and talk tur med ham. Han vil gerne høre,  
 hvordan beboerne i GHG har det med udviklingsplanen og corona. 
 Ibrahim, Jesper og Pia mødes med ham søndag d. 21. marts kl. 12.30 
f. Corona task force 
 Ibrahim har haft talt med regionsdirektør Uffe Andreasen for Domea.dk om de restriktioner, som de har udstukket  
 ifm corona. Vi er uforstående overfor, at de er strammere end dem, som Sundhedsmyndighederne har udstukket.   
 Uffe Andreasen vender tilbage med svar. 
  
Punkt 5: Arrangementer 
Alt aflyst indtil videre pga restriktionerne ifm corona. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Smid ikke cigaretskodder ud af vinduerne og i området – opfordring fra driften 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 15. april kl. 17.15. og onsdag d. 12. maj i forlængelse af styregruppemøde. 
Vi håber på, at begge møder kan afholdes fysisk. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 
 
Referent: Pia v. Benzon 


