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Ydungaard Seniorbofællesskab    Værløse, d. 20. januar 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde hos  Jørgen den 14 januar  14-1-2019 

Alle i bestyrelsen var mødt 

Dagsorden: 

1) Valg af referent. 

2) Bemærkninger til referat fra sidste møde (alle). 

3) Nyt om Projektet: 

a) Mødet i i byggeudvalget d.9.januar 2019 (Jørgen og Kai-Erik) 

b) andet 

4) Nyt fra kassereren (Marianne). 

a) Kontingentindbetaling, kassebeholdning mm  

b) Opdatering af medlemsliste 

5) Opgaver, som vi skal tage op i fremtiden (alle). 

a) Udvalg for køkken/bad indretning? 

b) Andre opgaver? 

c) Hvem laver hvad? 

6) Eventuelt. 

7) Tid og sted for næste møde. 

Referat: 

1) Valg af referent: Sigrid 

2) Ingen bemærkninger 

3a) Jørgen og Kaj-Erik har deltaget i byggeudvalgsmødet  nr.1  den 9.januar 2019 

     a.Jørgen berettede  om  Mødedeltagere og deres roller  

       Myndighedsforhold, godkendt skema A- Landsbyggefondens tilsagn  om lån  

       Lokalplan 123 Der er ikke kommet klager inden fristen d.18-12- 2018 dvs. lokalplanen er vedtaget. Vi 

har fået pålagt at arbejde for et godt naboforhold. VAB informerer formand for nabogrundejerforening om 

vores planer. Bestyrelsen har indtil videre ingen opgaver i den forbindelse. 

 

      Økonomi  ved skema  B –nyt maksimumbeløb for støttet  boligbebyggeri  som er  steget 

      Det  bevirker, at huslejen øges fra 1.247kr.om året pr.m2 til  1.262 kr.om året pr .m2 . 

      Grundkøb:  9.308.750 kr. , hvilket er  højere end  aftalen 7.757.142kr. Derfra kan trækkes 

byggemodningsaftale og regulering af terræn, så det berører ikke økonomien (huslejen er uændret) 
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      Dispositionsforslag: Der fremkom følgende kommentarer: 

   

i. Loftrum kommer med; men størrelsen er begrænset pga. isoleringens tykkelse 

ii. Fælles regler for Vinterhave? Ikke aktuelt, da det er ulovligt. For markiser: Det er 

vores egen opgave, at lave regler for markiser. 

iii. Handikaptoilet(papirløst toilet). Det bliver varmtvand og el tilslutning ved toilet.  

iv. Placering af vinduer og skillevægge overvejes i detailplanlægningen. 

v. Indretning af køkken og badeværelser: Det bliver svært; da installationer fastlægger 

meget; men mulighed for forskellige fabrikat køkkener. Den mulighed ønsker vi. 

vi. Fælleshus: Indretning af køkken og badeværelser: Det bliver svært; da installationer 

fastlægger meget. 

vii. Flagstang: Vi vil gerne have flagstang med i dispositionsforslag for området 

viii. Elbiler: Der bliver nedlagt et rør, så el stander senere kan etableres 

ix. Opvarmning: Gang og badeværelse med gulvvarme. Resten overvejes med 

varmluft, men det diskuteres!  

x. Udendørs elstik og vandhane ønskes 

 

Tids -og procesplan: Er vist på tilsendte bilag. Arkæologisk undersøgelse og tilkørsel: VAB går til 

Furesø kommune for hurtig etablering af kørselsvej / lysregulering fra Kirke Værløse vej 

 

                           Næste møde i byggeudvalget omhandler driftsforhold og matrialevalg. 

4) Marianne meddeler vi nu er 52 medlemmer  

5) Bestyrelsens tovholdere: 

 Vedr. boligindretning: Marianne; Sigrid og Vivi.  

 Vedr. fælleshuset: Ruth og Vivi. 

6) Ingen bemærkninger 

7) Næste Møde: Hos Birgit Hjorth mandag d. 4. marts 2019 

 

 

 

Værløse 20. januar 2019  

 Sigrid Christensen 


