
     Værløse d. 15. september 2019 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Ydungaard Seniorbofællesskab d. 9.9.2019 hos Ruth 

 

Deltagere: Jørgen, Marianne, Sigrid, Ruth, Kai-Erik, Vivi 

Fraværende: Birgit 

 

1) Valg af referent 

Vivi 

 

2) Bemærkninger til referat fra sidste møde (alle) 

Ingen bemærkninger. 

Jørgen vil bede Peter om at lægge referatet på Ydungaards hjemmeside 

 

3) Nyt om projektet (Jørgen, Kai-Erik) 

Der har ikke været afholdt byggesagsmøde siden 24.4.2019.  

Umiddelbart inden mødet modtog vi en orientering vedr. projektet fra DAB. Denne skrivelse er 
vedlagt referatet. 

Tidsplanen er nu august 2021. Den sidste skrivelse står der dog efteråret 2021. 

Fristen for bygherrer til at afgive tilbud er nu overstået. 4 entreprenører har meldt sig. Ultimo 
januar skrives der kontrakt med entreprenør og byggeriet starter sensommeren 2020. Forventet 
indflytning efterår 2021. (Se Dennis’ sidste skrivelse) 

Nyt byggesagsmøde afholdes 24.9.2019, hvor Kai-Erik deltager. 

Vivi og Ruth har besøgt Hjorteparken i Farum. Meget flot byggeri og dejligt indrettede huse. 

 

4) Nyt fra kassereren (Marianne) 

Kontingentindbetaling, kassebeholdning mm. Ingen bemærkninger 

Opdatering af medlemsliste: Ingen udmeldinger 

 

5) Fordeling af boliger (oplæg Jørgen) 

DAB (Dennis) var inviteret til vores bestyrelsesmøde, men kunne ikke. Til gengæld har Jørgen 
været til møde med ham hos DAB. Efterfølgende har Dennis sendt et oplæg om proceduren ved 
fordelingen af boliger til bestyrelsen. Det blev livligt diskuteret og endte med, at bestyrelsen er 
enig i det med enkelte bemærkninger. 

Dennis foreslår at der skal være 3 udlejningsaftener. Vi vil foreslå, at de 3 udlejningsaftener 
disponeres således: 



De første 16 (efter lodtrækning), dernæst de næste 17 (efter anciennitet), og til slut de resterende 
af vores medlemmer(efter anciennitet). Dette giver medlemmerne bedre tid til at tale om og 
bestemme sig hvilken af de resterede boliger de ønsker. 

 

I lejeaftalen mellem DAB og Furesø kommune står der, at de største boliger er forbeholdt 
samlevere/ægtepar. I DABs oplæg er dette fortolket således, at alle 4 værelsers boliger(Type D) er 
forbeholdt samlevere/ægtepar. Vi har taget dette til efterretning! 

Jørgen sammenfatter vores kommentarer og sender dem ud til bestyrelsen for kommentarer, 
inden de sendes til DAB. 

Fordelingen af boliger forventes at foregå i februar 2020. 

 

Inden lejeaftaler bliver indgået skal der udarbejdes et ordensreglement for Ydungaard bl.a. med: 

 Standarder for vedligeholdelse 

 Standarder for boligerne 

 Råderetskatalog 

 Husdyrhold 

Bestyrelsen påtager sig dette arbejde og vi tager det op på næste bestyrelsesmøde. Vi er sindet til, 
at tillade hund. 

 

6) Udsmykning/kultur i Ydungaard (oplæg Jørgen) 

Jørgen har talt med Ole Bondo vedr. en sten til Ydungaard. Officielt har VAB fået en i gave, da VAB 
for nylig afholdt 75 års jubilæum på plænen bag Vesterbo. Her lovede borgmesteren, at 
kommunens gave ville være en sten til markering af seniorbofællesskabet Ydungaard. Ruth har 
afleveret nogle forslag til, hvordan en sten kan dekoreres med æbler, æbletræ mm. Vivi har 
foreslået, at der blev lavet en glasmosaik med noget æblemotiv. Det kunne hænge i et af 
vinduerne i fælleshuset. Måske kunne der laves et vægtæppe i patchwork. Bestyrelsen fandt 
billedet, som Marianne Larsen(medlem) har lavet tidligere, frem. Det blev lavet som illustration til 
Ydungaards vedtægter. Jørgen finder ud af, hvor selve maleriet befinder sig!  

Jørgen foreslog også, at der i bestyrelsen oprettes en uformel idegruppe af interesserede i 
udsmyknings/kunst på Ydungaard. Denne gruppe kan supplere sig med andre medlemmer ad hoc. 
Der var stor interesse for emnet; men en del diskussion af, hvordan vi griber denne opgave an. 
Sammenfatning: Vi tager emnet op på næste møde; der er tid nok.  

Jørgen foreslog, at vi starter med, en tur til en interessant kunstner. Han laver en aftale med én, 
der er specialiseret i vægmalerier. Så får vi se, hvordan dette hele udvikler sig! 

  

7) Eventuelt 

Ordensreglement er behandlet under punkt 5. 

 

8)Tid og sted for næste møde 

Mandag den 18.11.2019 kl. 19 hos Sigrid, Bregnevej 32 



 

 

 

 

VLE den 15.9.2019 

 

 

 
 
 
 
 

 

  



Bilag 

 

 

Orientering angående byggesagen Ydungaard Seniorbofællesskab 
 
På grund af mulighed for en række tilvalg i boligernes køkkener og badeværelser igangsættes en tidlig 
reservationsproces af boligerne. Her tildeles boligerne efter den eksisterende venteliste, og du har herefter 
mulighed for at træffe beslutning om tilvalg. 
 
I løbet af foråret 2020 inviterer vi dig derfor til en udlejningsaften. Nærmere information følger. 
 
Ved reservation af boligen vil du blive opkrævet en andel af indskuddet. 
 
Forventet tidsplan 
Vi forventer, at der i ultimo januar 2020 indgås kontrakt med den entreprenør, der skal bygge husene. Herefter 
skal der ansøges om godkendelse af byggesagens økonomi og byggetilladelse hos Furesø Kommune. 
 
Hvis byggetilladelsen modtages som forventet, kan entreprenøren gå i gang med byggeriet i løbet af 
sensommeren 2020 med forventet indflytning i efteråret 2021. 
 
Udlejningsprocessen og den forventede tidsplan for byggesagen betinges af indhentning af de fornødne 
godkendelser samt eventuel uforudsete forhold, der kan opstå undervejs. 
 

Med venlig hilsen 
 

DAB 
 

Jane Nelson Mia Schmidt Mathilde Sophie Buch 

Projektleder Beboerkonsulent Bestyrelseskonsulent 

Byg og renovering Beboerservice Administrationsafdeling 2 
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