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Kvarterhusets beretning generalforsamlingen 2017
Kvartershuset udvikling er på mange punkter gået stærkt, dels danner Kvartershuset på
nuværende tidspunkt ramme om en bredere vifte af aktiviteter.
Enkelte af de planlagte aktiviteter, har ikke kunnet gennemføres som planlagt, da det har vist
sig, at brugerne vægter andre aspekter. I stedet har vi forsøgt at aktiviteterne er blevet
omdefineret og udbygget i overensstemmelse med brugernes ønsker.
Kvartershuset spiller en vigtig forebyggende rolle for en stor andel af Kongens Enghaves ældre,
især dem der har mistet en ægtefælde eller er ramt af pludselig sygdom og dermed står i akut
risiko for at blive ramt af ensomhed og yderligere svækkelse. Alle de mangeartede aktiviteter til
trods står det klart, at Kvartershusets funktion først og fremmest er at skabe en god social
ramme for et aktivt og sundt ældreliv, og det er dette aspekt som er absolut vigtigst at styrke
og udbygge også fremover.
Kvartershusets vigtigste opgave i forhold til aktiviteterne, er at sikre, at det høje
aktivitetsniveau kan opretholdes på lang sigt, og at vi har et serviceniveau så de ældre søger
vores aktiviteter. Vi har stadig et hængeparti i forhold til at rekrutterer frivillige. Vi er i 2017
været ramt af en del dødsfald blandt vores frivillige. I beretningsåret har aktiviteterne været
finansieret af§ 79 samt § 18 midler og midler fra socialstyrelsen.

Engholm Syd
Kvarterhuset har i rigtig mange år udført stole gymnastik i ældrebebyggelsen Engholm syd og
vil forsætte denne aktivitet.

Tranehavegård
Kvarterhuset har deltaget i driften af Tranehavegårdprojektet i hele beretnings perioden, vi har
i denne periode lagt mange personalekræfter i projektet, også udover hvad vi blev honoreret
for. Vi havde på et tidspunkt 3 af vores medarbejder i Tranehavegård, en der næsten brugte
fuld tid og 2 på deltid. I efteråret måtte der tage skridt til at nedbringe vores arrangement så
det var i overensstemmelse med hvad projektet honorerede os for, vi valgte at bidrage med at
afholde banko hver tirsdag, om torsdagen fællesspisning om aften, hvor også andre end
beboerne i Tranehavegård kunne være med.

Sundhedsindsatsen
Kvartershuset har også i 2017 samarbejdet med sundhedsforvaltningen om at lave yderligere
fremstød for at sikre en forbedring af sundhedstilstanden blandt brugerne. Kongens Enghave
er den bydel i København, hvor borgerne har den højeste gennemsnitsalder, men har samtidig
den 2. korteste middelalderlevetid. Samarbejdet med Sundhedshuset skal udbygges, der skal
foretages endnu flere sundhedsfremstød i bydelen.
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IT-hjælpen
"IT"-hjælpen har fungeret i hele beretningsåret, men vil i fremtiden tage en anden form, hvor
man i selve huset vil have en bemandet it cafe.

Helsebiksen.
Biksen har nu eksisteret siden maj 2015 og bliver mere og mere kendt. Kendskabet til
aktiviteten kommer fra mund til mund og af de tiltag, der er opslås på Facebook.
Brugerne kommer ikke kun fra Sydhavnen, men fra hele København, hvilket jo også betyder at
kendskabet til hele Kvartershuset og dens aktiviteter breder sig til glæde og gavn.
Helsebiksen er ikke kun for seniorer, vi forsøger med forskellige tiltag. Vi ønsker at have to
aftenåbninger så brugere, der endnu er på arbejdsmarkedet også kan benytte os. Denne
aktivitet er langsomt stigende. Indtil videre er der åbent til kl. 19.00 tirsdag og torsdag, for
brugere på arbejdsmarkedet.
Vi har omkring 62 faste brugere, som kommer mellem 2 til 3 gange ugentligt og motionerer. I
sommermånederne holder en lille del af de faste brugere pause, og hvor de henholdsvis er på
ferie eller er i deres kolonihaver, så snart det bliver september vokser aktiviteten igen.
Vi er mellem 5 og 6 frivillige, der har vagt på skift, som betjener vores brugere, nogen gange er
vi to på vagt andre gange er vi alene, det afhænger helt af den enkelte frivilliges ønsker. Vi
forsøger at sprede en hyggelig stemning i Helsebiksen med lidt afslappende musik, levende lys
og lidt small talk efter behov. For os er det vigtigt at brugeren er i centrum.
Vi har et mål at komme op på minimum 80 faste brugere.

Samarbejde med plejehjem med Verdishave og Langgadehus
Kvartershuset har et aktivt samarbejde med flere plejehjem i Kongens Enghave og Valby om
aktiviteter, blandt andet korsang Det er Kvartershusets ønske yderligere at udbygge dette
samarbejde i årene fremover og inddrage andre aktiviteter, så som fællesspisning, udflugter.
Hensigten er, i højere grad at integrere beboere på plejehjem med andre ældre borgere.

Stadig effektivisering af Kvartershusets drift
Kvartershuset vil fremover fortsat have stor fokus på at effektivisere den daglige drift og sikre
et så højt niveau i tilbuddene, som muligt med lavest mulig brugerbetaling med de givne
midler. Disse effektiviseringer skal ske gennem en løbende evaluering af arbejdsprocesser og
en stadig fokus på rekruttering og koordinering af frivillige. At sikre de frivilliges trivsel og
engagement bliver derfor stadig meget vigtigt, og der vil derfor løbende blive taget initiativer til
at styrke de frivilliges motivation gennem medindflydelse på egne opgaver, konsekvent støtte
fra personalet, samt opbygning og fastholdelse af solide sociale netværk, de frivillige imellem.

Saray Grillen.
Saray Grillen modtog et påkrav af 5. februar 2017 hvori der blev meddelt en frist til at udbedre
visse konstaterede misligholdelser af lejemålet. Der henvises til den tidligere fremsendte
fotodokumentation optaget på ovennævnte besigtigelsesdato.
Besigtigelsen blev foretaget da grillen ville sælge - og vi kunne konstatere at grillen allerede var
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overtaget af anden part uden at følge forskrifterne,
Bestyrelsen besluttet at købe lejemålet retur og gøre forkøbsretten gældende, da dette skete
ville grillens ejer ikke sælge, men der var på daværende tidspunkt foretaget syn af lejemålet og
konstateret manglende vedligeholdelse. Grillens ejer oplyste igennem sin advokat, at der
menes, at der er tale om bagatelagtige forhold. Ud over manglende vedligeholdelse og
misligholdelse af fremlejemålet, var det også konstateret, at det blev opmagasinerer effekter i
mellemgangen, som dels er et fællesareal, men også en brandvej. Desuden havde han omstillet
låsen og vendt låsehullet til fællesarealer således, vi ikke kunne benytte toiletterne og flugtvej,
hvilket vi havde krav på efter fremlejekontraktens punkt 1.1.
Vi havde også konstateret, at der er udført arbejde vedrørende fremleje målets strømforsyning,
herunder uautoriserede indgreb i elinstallationer. Grill ejeren havde endvidere installeret et nyt
udsugningsanlæg, som blev konstateret enten er monteret forkert eller mangel på rengøring af
filter, da der flød fedt ud af udsugningsanlægget, som løb ned af ydervæggen. Udover en
forkert montering var støjen fra anlægget til væsentlig gene for de personer, der lovligt færdes i
den omkringliggende lokaler, hvilket medførte, at brugsværdien af de tilstødende lokaler blev
væsentligt forringet, da det ikke er muligt at opholde sig i rummene, når anlægget var i drift.
Kvartershuset modtog et nyt købstilbud af 27. februar 2017 på kr. 1.950.000. Dette kunne ikke
tages seriøst, da var tale om en markant stigning i forhold til det tidligere fremsendte
købstilbud på kr. 300.000,-. Vi beder dem dokumentere, at der reelt er midler bag til at
finansiere det pågældende købstilbud, ligesom jeg beder dem dokumentere værdiansættelsen
af inventar og driftsmidler, samt lagerbeholdning, omfattende vanrøgt af lejemålet og
misligholdelse af fremlejekontrakten.
Sagen afsluttes ved udgangen af beretningsåret da grillen brænder og det kunne påvise at den
var påsat, det betød at lokalerne ikke kunne reetableres inden for 30 dage og dermed var leje
forholdet ophævet

Kvartershusets adresse skift
I oktober 2017 fik Kvarterhuset ny adresse. Pladsen ved af Gustav Bangs Gade blev omdøbt til
Anker Jørgensens Plads, et tilfælde idet Kvartershuset tidligere end det var kendt at pladsen
ville få nyt navn havde sammen med LO-hovedstaden havde startet en indsamling til en statue i
bronze af Anker. Kvartershuset ligger nu på Anker Jørgensens Plads nr. 3

Anker Jørgensens plads og mindestatue
Kvartershuset har sammen med LO sat gang i at undersøge muligheden for at rejse et minde
for Anker Jørgensen, Danmarks indtil videre sidste arbejder-fagforeningsformand og
statsminister i én og samme person, og som boede karré 7, som altid har været medlem af
Kvartershuset.
Og selv om Anker i sin statsministertid måske ikke altid var på lige god fod med alle i
fagbevægelsen, så var der aldrig tvivl om, hvor han kom fra, og hvis interesser han forsøgte at
varetage.
Anker Jørgensens hjerte bankede for arbejderklassen, han var jævn og ligetil og aldrig bange
for at slå en sludder af med hverken naboer eller folk, der stod og hang over en bajer i
kvarteret.
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Hovedstaden er fyldt med statuer af konger, biskopper og kulturpersonligheder, og fred være
med det, men vi er af den overbevisning, at byen også skal have en arbejder støbt i bronze til
at pynte byen, og Kvartershuset trappe
Der blev først lavet en statue og model i bronze på 25 – 30 cm, der blev afsløret november
2017 det forventes herefter at arbejdet med selve statuen vil kunne startes op i sensommeren
2018.

Børneaktiviteter:
Aktiviteter for målgruppen; børn og deres forældre.
Kvartershuset har haft fokus på målgruppen; børn (primært i alderen 0-7 år) og deres
forældre. Vi har udviklet en række aktiviteter til målgruppen. Aktiviteten Minilegeland
har kørt siden september 2016. Minilegelandet har åbent tre gange om ugen (onsdag,
lørdag og søndag). Vi har mange besøgende til denne aktivitet og de kommer primært fra
København SV og er bosat i både den nye og den gamle bydel.
VI forsøger at skabe traditioner for målgruppen blandt andet ved at afholde de
traditionsbundne aktiviteter. Vi har det sidste år afholdt juletræsfest, halloween,
fastelavn og sommer leg. Vi søgte i 2017 socialministeriet om sommerophold men kom
desværre ikke i betragtning.
Aktiviteter 2017
Forsat arbejde og udvikling med Minilegeland med forskellige indbyggede aktiviteter
Forsat arbejde og udvikling af traditioner
Forsat arbejde og udvikling af sommer leg i form af lege camp
Ansøge om sommerophold for målgruppen
6 forskellig event for målgruppen
Forsat udbygning af samarbejdet med lokaludvalgets kulturudvalg samt kulturhuset
Karensminde
Kontakt til institutioner, skoler og idrætsklubber.
Kvartershuset har taget kontakt til institutioner og skoler i København SV og omdelt
foldere angående Minilegelandet. Gjort dem opmærksomme på mulighederne for brug
af Kvartershuset. På nuværende tidspunkt er der skabt et samarbejde med 2 skoler, som
benytter Minilegelandet. Der er også taget kontakt til idrætsklubber, dette samarbejde er
dog ikke blevet helt udbygget og vil være et fokus punkt i 2018
En del af Institutionerne bruger vores hal og Minilegeland. Vi har fået en fast aftale med
dagplejen, der i vinterperioden er kommet en gang om ugen. Vi vil i 2018 forsat lave
opsøgende arbejde i forhold til institutionerne og indlede faste aftaler om samarbejde og
brug af vores faciliteter.
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Rekruttering af frivillige.
Som vi sidste år beskrev følger Kvartershuset på nuværende tidspunkt en rekrutteringsplan, som
indebærer: omdeling af foldere, opsætning af plakater, som efterspørger frivillige. Derudover har
vi lavet opsøgende arbejde på Aalborg Universitet, som pt. har resulteret i en studerende, som
er frivillig i Kvartershuset. Vi har under dette initiativ ikke opnået det resultatmål, som vi havde
sat os, da vi ikke har fået rekrutteret de frivillige, som vi skulle. Vi vil derfor i 2018 udarbejde en
ny strategi for rekruttering af frivillige, og sætte os det meget beskedne mål om at få tilknyttet
10 frivillige til vores børneaktiviteter inden udgangen af 2018. Der udover har vi generelt
omkring 45 frivillige der arbejder forskellige aktiviteter.

Brobygning mellem den gamle og nye bydel
I Kvartershuset er vi stolte af hvordan Minilegelandet har tiltrukket borgere fra både den nye og
gamle bydel i København SV. Vi kan se, hvordan der dannes relationer mellem børn og
forældrene. Minilegelandet er blevet et samlingspunkt for målgruppen og denne udvikling
ønsker vi at forsætte med jfr. vores nævnte aktiviteter 2018.
Kommunikation
Kvartershuset forsætter arbejdet ud fra en kommunikationsplan, der indebærer
Kvartershusbladet, opsøgende arbejde, uddeling af foldere og opsætning af plakater, samt brug
af sociale medier. Mange af vores besøgende fra målgruppen har opdaget os via disse
kommunikationskanaler, især Facebook har været et meget vellykket kommunikationsmiddel. Vi
vil revidere og udbygge kommunikationsplanen i 2018, vi vil arbejde med et nyhedsbrev, der kan
mailes samt arbejde med sms-tilbud om aktiviteterne i huset.
Etablering af samarbejder
På nuværende tidspunkt har vi haft besøg af en række institutioner, som blandt andet
indebærer Bavnehøj skole, Børnehuset Bavnehøj, Vuggestuen Klatretræet på Vesterbro m.fl. Vi
er i gang med at planlægge et fast samarbejde med disse institutioner, så de kan komme og
benytte Kvartershusets faciliteter og deltage i vores børneaktiviteter. Vi arbejder på, at afholde
møder med de lokale institutioner, for at undersøge nærmere, hvad de ønsker at bruge
Kvartershusets faciliteter til. Grundet vores opsøgende arbejde og uddeling af materiale, er vi på
nuværende tidspunkt blevet kontaktet af flere institutioner, som på sigt ønsker et fast
samarbejde.
Derudover arbejder vi løbende på at etablere flere samarbejder med de lokale sports- og
idrætsklubber samt Kulturhuset Karens Minde.

Kvartershuset i Sydhavnen

Kvartershuset Anker Jørgensens Plads 3

Kulturhuset Karens Minde har mange børneaktiviteter, vi arbejder på at etablere et samarbejde,
hvordan Karens Minde kan benytte Kvartershusets faciliteter, vi ønsker også at afholde fælles
børneaktiviteter.

Fremtidens Kvartershus
Kvartershuset vil i årene fremover til stadighed søge nye veje for at forbedre tilbuddene til brugerne
og søge at styrke sammenhængskraften i Sydhavnen ved at samle mennesker på tværs af
aldersmæssige, sociale og kulturelle skel. Der udover vil vi fortsætte dialogen om sammenlægning
af kulturelle og sociale aktiviteter over en årrække, dels for at få AKB afdelingerne løst fra deres
forpligtigelse med huset, men også set i lyset af en sammenlægning over en årrække Karens minde
Kulturhus vil give god mening, Efter renoveringen har Kvarterhuset meget at byde ind med rent
lokalemæssigt, og Kulturhuset har udenoms faciliteter som man ikke kan til byde i vores hus. Man
kan sige det som Kulturhuset har – har vi ikke og omvendt. Der er også i dette beretningsår taget
skridt til drøftelse med medlemmer af kultur og fritidsforvaltningen.
I august 2018 åbner Kvartershuset også i grillens lokaler, det betyder at vi har fået samlet alle vores
aktiviteter i samme hus. Vi forventer at skabe en synergieffekt, så vi til stadighed kan nedbringe
vores administrative driftsomkostninger, så der bliver flere midler til at leve op til vores
værdigrundlag, hvor vi nedbringer egenbetalingen på vores aktiviteter.
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