Ydungaard Seniorbofællesskab

Værløse, den 22.11.2018

Referat af bestyrelsesmøde hos Marianne Strecker Lund den 19.11.2018
Til stede: Jørgen Falck Christensen, Marianne Strecker Lund, Ruth Edelmann, Sigrid Christensen, Birgit
Hjorth, Vivi Lykke Espersen
Fraværende: Kai Erik Warncke

1)Valg af referent
Vivi valgt
2)Bemærkninger til referat fra sidste møde (alle)
Ingen
3)Nyt om projektet
a) Mødet i kommunalbestyrelsen den 31. Oktober (alle)
Der var mødt mange tilskuere op til mødet. Borgmesteren bemærkede, at der aldrig før havde været så
talrig deltagelse. Enhedslisten var tidligere imod lokalplanen, men endte med at stemme for, så lokalplanen
blev enstemmigt vedtaget. Skema A bliver behandlet den 19.12.2018. Der er nogle tidsfrister der skal
overholdes. Vi ser frem til dette møde.
b) Andet
Jørgen er indkaldt til byggeopstartsmøde i begyndelsen af januar 2019. Der må gerne komme en bisidder
med.
Der er 4 af boligerne, der er flyttet på tegninger vedr. skema A. Dette for at imødekomme naboernes
ønske.
4)Nyt fra kassereren (Marianne)
Kontingentbetaling, kassebeholdning mm.
a) Indbetaling ajour
b) Opdatering af medlemsliste
Medlemsliste uændret
5)Opgaver, som vi skal tage op i fremtiden (alle)
a) Skal vi lave et informationsudvalg nu?
Jørgen er blevet forespurgt af Dennis Knudsen (VAB) om vi vil lave sådan et udvalg nu. Bestyrelsen enige
om at vente med det, til vi ved, hvem der skal bo i Ydungaard. Vi kan henvise til vores værdigrundlag, som
findes på Ydungaards hjemmeside. Værdigrundlaget er udfærdiget af alle medlemmer. Jørgen, Kai Erik og
Ruth er kontaktpersoner fra bestyrelsen og dem kan man henvende sig til, hvis man har spørgsmål.

B) Andre opgaver?
Udsat til næste møde
c) Hvem laver hvad?
Udsat til næste møde
6)Eventuelt
Vivi har oprettet Ydungaard som bruger af lokaler i Furesø kommune. Bestyrelsen har fået oplyst vores
password, som fremover skal benyttes til lokalebooking
Dennis Christensen, Don Krusager, Niels Teinhardt har fået oplyst datoen den 6.5.2019 for vores
generalforsamling. De vil gerne deltage og Dennis Christensen vil gerne være ordstyrer.
7)Tid og sted for næste møde
Næste møde den 14.1.2019 kl. 19 hos Jørgen.
Møde med forberedelse til generalforsamlingen den 4.3.2019 kl. 19 hos Birgit

Mvh. Vivi Lykke Espersen

