Værløse 18
november

Referat fra bestyrelsesmøde i Ydungaard Seniorbofællesskab d. 18. november 2019 hos Sigrid.

Deltagere :Jørgen, Kai-Erik, Vivi, Sigrid, Marianne, Birgith, Ruth.
1) Referent
Ruth
2) Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 9.9.2019
Godkendt
3( Nyt om projektet fra sidste møde (Jørgen & Kai-Erik)
Den 24.september deltog Kai-Erik i byggeudvalgsmøde med VAB.
Vedrørende adgangsforholdet til byggepladsen, er der tilsendt ansøgning til
Furesø kommune om tilladelse.
Kommunen er vejmyndighed, men lader vente på sig
Løsningen indebærer, at et eksisterende skur nedrives, vest for den nye adgangsvej.
Vedrørende luftopvarmning som primær opvarmningskilde, er der set på andre
opvarmningsmuligheder.
Gulvvarme i badeværelse og entre. Varmluft reguleres hurtigere end gulvvarme.
Lars Gissel DAB’s energiafdelening. er sat på opgaven.
Vedrørende udbud er de 4 udbydere rettet til 3.
Næste byggemøde er den 2. december 2019. Jørgen og Kai-Erik deltager.
4) Ordensregler
Jørgen havde fået tilsendt ordensregler fra VAB
Bestyrelsen kommenterede og debatterede reglerne.
Der var faste leveregler.
Der var debat, vedrørende husdyr.
Der var stor debat om hækken
Der var stor utilfredshed med, at der på de sidste tegninger ikke er hæk hele vejen rundt
om haverne. Der er kun hæk ind til nabo. Hæk på tværs af grunden er ikke med på den
sidste tegning.

Flertallet bad Jørgen kontakte VAB og forespørge om det ikke er en fejl. Hvis det ikke er, vil
flertallet meget gerne anmode om at få hæk, lige som det er vist på de første tegninger.
Bestyrelsen ønsker bestemt ikke paraboler, der skal være fælles antenne.
Affaldsordningen skal være efter gældende regler.
Der er rangorden: Afdelingsbestyrelsen ligger først, derefter VAB.
Jørgen sender ordensreglerne ud når han fået kontakt til / fra VAB
5 Nyt fra Kasseren
Medlemslisten er intakt og opdateret.
Der var Ingen udmelding
Kassereren vil opkræve kontingent inden generalforsamlingen.
6) Udsmykning
Borgmesteren har lovet os en stor sten, til udsmykning.
Selve udsmykningen er foreløbig lagt på hylden, der er jo’ tid nok.
Borgmesteren har udtalt: han glæder sig til at tage det første spadestik.
7) Eventuelt
Marianne har talt ned Lars Schnoor der er formand i Hjorteparken,
for muligt besøg.?
Vedrørende fordelingen af boligerne, skulle det blive i foråret.
8) Bestyrelses møde
3. februar 2020 hos Jørgen.
Generalforsamling 18 maj 2020 kl. 19 i Satellitten

Ruth 21.11.2019

