
Ydungaard Seniorbofælleskab  Værløse 7 marts 2018 

Referat af bestyrelsesmøde kos Sigrid Christensen 5-03-2018 

Til stede Jørgen Falck Christensen, Kai Erik Warncke, Marianne Strecker, Sigrid Christensen,  

 Vivi Lykke Espersen, Ruth Edelmann. Afbud fra Birgit Hjort, der er syg. Ruth indtræder i 

bestyrelsen i stedet for Birgit. 

Dagsorden: 

1.Valg af referent: Ruth Edelmann valgt. 

2. Bemærkninger til sidste referat. 

Ingen, referatet godkendt.  

3. Nyt om Projektet   Møde med borgmesteren 22. febr.  

Til stede var udover borgmesteren: Karin Langendorf fra Kommunen Jørgen og Ruth fra Ydungaard 

bestyrelsen  

Mødet var en opsummering og en gennemgang af processen, som blev lidt fremskyndet. 

Lokalplanen er i offentlig høring i 8 uger, man mente det ville gå rigtig godt. 

Ved generalforsamlingen vil der være Don Krusager fra kommune, Denis M. Christensen DAB 

Samt Niels Teinhart VAB.  der vil kunne orientere og svarer på spørgsmål. 

Mødet var gået godt og positivt  

Næste møde med Kommunen vil blive i juni måned.  

Onsdag den 7. marts er Jørgen indkaldt til møde med bestyrelsen i VAB, der påtænker at lave en 

ny afdeling ”Ydungaard” 

4 Nyt fra kasseren  

Kassebeholdning  ok  

Medlemslisten den samme. 

5. Forslag til generalforsamlingen  

Arbejdsopgaverne blev fordelt Ruth tager referat. 

Vivi:  tilmelding og afkrydsning ved ankomsten. Kai Erik.  øl og vand, Ruth.: med sandwich. 

Alle: Møder kl.18 for at forberede mødet. Stoleopstilling er den samme som sidste år.  

6.Eventuelt. 



Vi diskuterede, hvad der skal på hjemmesiden. Der er en fare for at fylde den op med udvalgs 

referater, forslag mm, som f.eks. findes på kommunens hjemmeside. Lokalplanen for Ydungaard er 

relevant, selv om den allerede findes på kommunens hjemmeside.  

Datoer til arrangementer sommer og jul er d. 25. august og d. 24. november. Der er reserveret 

lokaler.   

Ruth forsøger at få en til at gøre lokalerne rent mod betaling. Hun kontakter Leila herom. 

7. Næste møde torsdag den 14. juni kl. 19 hos Vivi  

 

Ruth 7. ´marts 2019 


