
  
Værløse 19.5.2021  

  
Referat fra Ydungaard Seniorbofællesskabs bestyrelsesmøde den 17.5.2021    
 Til stede: Jørgen, Kai-Erik, Marianne, Birgith, Sigrid, Vivi og Ruth.  
  
1. Valg af Referent: Ruth  

  
2. Bemærkninger til referatet fra sidste møde, d. 26. november 2020  

Ingen bemærkningen  
  

3. Fordeling af boliger(abc)  
Udlejningslisten over alle boligerne har vi modtaget fra DAB.  
Marianne gennemgik listen og kunne konstatere, at det var 
halvdelen, af de oprindelige medlemmer fra medlemslisten, der havde sagt 
ja tak til en bolig.  
Medlemmer af fællesskabet, der har sagt nej tak til en 
bolig og alligevel har indbetalt kontingent, vil Marianne kontakte 
for tilbagebetaling.  
Vedrørende eventuelle forespørgsler til udlejningslisten, vil 
det være Marianne, der er kontakt person.   
  
Kai-Erik havde fra DAB fået oplyst, at de havde antaget vejleder Michael 
Wulff (DAB), der vil kunne hjælpe og aktivere medlemmer.    
DAB har 22.000 medlemmer over 65 år. Michael Wulff er ansat til at 
hjælpe beboere/ bestyrelser  
Bestyrelsen var enige om, at Kai-Erik tager kontakt til 
Michal og inviterer ham  til næste bestyrelsesmøde.  
  
Det store spørgsmål var, hvordan kan vi orientere de nye beboere.  
Vi havde en debat om, hvordan vi skulle få dem ind i vores boligfællesskab i 
denne Corona tid.  
Der var forslag om, i forbindelse med et eventuelt rejsegilde, at kunne holde 
noget bagefter i DABs lokaler. Her kunne vi lære de nye at kende og få 
en hyggesnak.  
  
Vi har reserveret lokaler til sammenkomst 18 
september (sommerfesten)vi ville gerne havde mødt de nye inden denne 
dag.   



Jørgen kontakter Leila der står for arrangementet.  
  

4.      Nyt fra byggeriet   
     Byggeriet skrider planmæssigt frem. Mødet gik fortrinsvis på økonomi.  
     Arkitekten havde været positiv over projektets økonomi.  
     Der blev ikke rettet på indflytningsdatoen   
     Næste byggemøde 25.maj 2021  
  

5.     Orientering til medlemmerne  
    Jørgen vil kontakte Peter vedrørende medlemslisten. Hvordan vi får kontakt 
til de nye medlemmer og hvordan de kan få mulighed for at kommer ind 
på hjemmesiden.  
  

6.   Eventuelt   
Leila har tidligere tilbudt hjælp vedrørende indkøb af gardiner, markiser mm., da 
hun har nogle gode forbindelser. Vivi vil tage kontakt til Leila og melder tilbage.  
Der var stemning for, at alle indflyttere kunne mødes til en uformel 
sammenkomst ude i det fri ved Ydungaard. Leila er jo vores festarrangør, 
så Jørgen foreslog, at Vivi og Marianne forsøger at få et møde evt. 26-27 maj. Så 
må der arrangeres noget.  

   
Næste møde   

Torsdag d. 9. september 2021 kl. 19 hos Ruth  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


