
Web.referat nr. 106, onsdag d. 15. april 2021 
Deltagere: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Alice Jensen, Fazilet Sahin og Pia v. Benzon 
 
Punkt 1: Gæster 
 
Punkt 2: Referat nr. 105 
Er godkendt 
 
Punkt 3: Henvendelser 
 Mail: 
 D. 25. marts ON: Vores tømrer Peter Rasmussen har opsagt sin stilling for at gå på efterløn. Sidste dag er d. 29. april. 
 Vi giver en gave svarende til kr. 700 med tak for mange års tro tjeneste i Gadehavegård.  
 D. 26. marts GadehaveGym: Pga coronarestriktioner, hvilket giver de frivillige betydeligt mere arbejde i forhold  
 rengøring og tjek af coronapas, har deres bestyrelses besluttet at holde lukket til d. 1. august. 
 Vi bakker 100% op om GadehaveGyms bestyrelses beslutning. 
 D. 6. april CL på Ungerådets vegne: Søger kr. 10.000 til musikunderholdning rundt i GHG og uddeling af 250 slikposer  
 til børn lørdag d. 15. maj. Budget: Kr. 6.000,- til musikere og kr. 4.000,- til slikposer. 
 Vi ser meget gerne, at musikken bliver mere børnevenlig end sidste år. Musik og sange, som børnene kan genkende,  
 som de kan danse og synge med på. Det er rigtig mange slikposer, der her satses på, så meningen med dette års  
 fejring af EID må være mhp på børnene. 
 Kr. 10.000,- bevilliger vi i år, men Ungerådet skal ikke satse på så højt et beløb til næste år. Hvis der ikke er andre til  
 at betale, vil vi opfordre til, at der ansøges om økonomisk støtte før, at der hyres musikere. 
 D. 8. april YouSee: Opfordrer os til at omdele materiale om foreningsaftale. Reklame. 
 Hvis YouSee ønsker at reklamere om deres produkt for vores beboere, må de selv sørge for det. 
 D. 9. april MH: Regnskab fra Fastelavns kasser. 
 Er godkendt og afregningen mellem Det Spirer og os er på plads. 
 D. 12. april Maja: Styringsrapport 
 Tages op på SU-mødet d. 27. ds. 
 D. 14. april MH: Red Barnet opstarter primo maj naturklub en gang om ugen i 2 timer.  Må de benytte fælles  
 opbevaringsrummet i kld. blok 9? Og spørger ind til toiletforhold. 
 Nøglen må kun gives til en beboer fra Gadehavegård. Hvis Det Spirer vil stå som hovedansvarlig for, at rummet  
 forlades, som det er modtaget, er det helt i orden. 
 For at undgå misforståelser får Det Spirer en brik til vaskeriet i Murskeen, så de børn, som ikke lige har mulighed for  
 at løbe hjem på toilettet, kan bruge toilettet i Murskeens vaskeri efter aftale med PayPerWash. Tom sørger for en ad- 
 gangsbrik til Det Spirer. 
  
 Brev og telefonisk: 
  
Punkt 4: Diverse informationer fra klubber etc./spørgsmål 
a. Status på Kvarterhus 
 Der har nu været gennemført 3 workshop. ”Tjek-ud” mødet, med status på de indkomne forslag/ønsker fra de  
 forskellige grupper, er blevet udsat. Når det møde har været afholdt, vil 4 arkitektfirmaer blive indbudt til en  
 konkurrence om det bedste bud på Kvarterhusets indretning. 
b. Status på styregruppe 
 Intet nyt. 
c.  P-pladser på Øtoftegårdsvej 
 Vi bliver ikke meget klogere af de tilsendte tegninger fra Dines Jørgensen & Co. Vi vil bede ON om at indkalde Lars 

Koch for HTK og Frank Højgaard Hirch fra Dines Jørgensen & Co., så vi kan få et klart overblik over tegningerne, og 
hvad HTK vil kunne forventes at godkende. 

d. Status på møde med DinParkering 
 21 gul-/papegøjeplade p-pladser bliver fra d. 17. maj nedlagt på Sylens p-plads, og brugerne bliver henvist dels til  
 Øksens og Murskeens p-pladser. De 21 p-pladser bliver frigivet til hvideplade biler.  
 Driften sørger for at orientere beboerne. 
e.  Møde med Jasper, Michael og Kent fra Dansk KabelTv d. 22. april kl. 10. 
 Vi er meget utilfredse med stabiliteten i netforbindelsen og kundeservicen hos Dansk Kabel Tv. Hvis vi ikke får noget 

ud ad mødet d. 22. april, vil vi kraftigt overveje at finde en anden udbyder. Vi beder allerede ON nu om at komme 
med forslag til en anden leverandør. 

 
 



 
 
f. Bogføring  
 Efter at vi fra Domea.dks side er blevet pålagt at bogføre via Acubiz har vi fået store udfordringer med at overføre  
 penge til andre f.eks. Det Spirer, vi kan ikke betale via netbank, ikke følge med i kontobevægelser, vi ved ikke, hvad  
 vi har til rådighed osv. 
 Jesper ringer til Økonomi for at få svar på ovenstående. Hvis dette ikke lykkes, tager vi punktet op på det kommende  
 SU-møde. 
g. Online Regionsmøde i Domea.dk onsdag d. 28. april. Tilmeldingsfrist d. 21. april. 
 Ibrahim, Alice og Pia deltager. Ibrahim får tildelt Fazilets og Jespers stemmer.  
h. Status ny hjemmeside 
 Det går fremad med at blive enige om, hvordan siden skal se ud.  
 Alice og Pia skal lave en liste over, hvilke samarbejdspartnere vi har og en liste med kontaktoplysninger over  
 klubberne i GHG. 
 Anders har fået sendt logo-fil med det nye dfb-logo og vil gerne prøve at tegne afd.bestyrelsen logo op.  
i. Vil spørge ON om caféen åbner onsdag d. 21. april. 
j. SU-punkter 
 Forklaring på revisionens kommentar til caféens regnskab 
 Gennemgå den tilsendte styringsrapport 
 Bogføring – som nævnt under punkt 4.f. 
 Hvordan passes den nye beplantning? 
 Vi vil gerne have, at Martin bliver inviteret med denne gang, så vi kan drøfte den manglende kommunikation med  
 Det Spirer. 
  
Punkt 5: Arrangementer 
Alt aflyst indtil videre pga restriktionerne ifm corona. 
 
Punkt 6: Status GHG-nyt 
Nr. 36 omdelt den 24. marts 2021. 
 
Punkt 7: Nye mødedatoer 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. maj i forlængelse af styregruppemøde. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
Læst i Fagbladet Boligen, at 2 af Danske Funktionærers Boligselskab har fået bevilliget penge til indsats mod ensomhed. 
Ved forespørgsel har Martin fra Det Spirer oplyst, at Gadehavegård har fået kr. 98.000,- til Grønne generationsmøder. 
Charlottegården har fået kr. 97.752 til Gadekøkkenet som samtale- og kulturrum. 
Martin har oplyst, at det forventes, at de 2 indsatser kan blandes imellem de 2 områder.  
 
Regionsdirektør Uffe Andreasen er vendt tilbage til Ibrahim på vores forespørgsel ang de stramme restriktioner, som 
Domea.dk har udstukket ifm corona. Intet nyt.  
 
 
 
Referent: Pia v. Benzon 
 
 
 


