
 

      Værløse d. 7. februar 2020 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ydungaard Seniorbofællesskab den 4. februar 2020 

hos Jørgen  

Deltager: Jørgen, Kai Erik, Marianne, Vivi, Sigrid, Ruth. 

Fraværende: Birgit.     

1) Referent. 

Ruth 

 

2) Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 18. november 2019. 

Godkendt. 

 

3) Besøg på Hjorteparken 

Alle fra vores venteliste var inviteret til at besøge Hjorteparken. Der deltog 25 

personer. Beboerne havde virkelig gjort noget ud af vores besøg. De 

serverede kaffe og hjemmebagt kage. 

Vi fik en rigtig god orientering og fremvisning af 5 boliger i forskellige 

størrelser  

Jørgen og Kai Erik vil sammensætte et takkebrev  

 

4) Nyt fra projektet  

Kai Erik har deltaget i byggemøde den 24.9.2019 

Der var ikke så meget at fortælle andet end, at det går planmæssigt  

Der kommer nok nogle besparelser under udarbejdelse af projektet.  

Hvor meget arkitekt og Ingeniør arbejder på vides ikke. 

Skema B skulle være færdigt midt i marts. 

På næste byggemøde den 10. februar 2020 vil der sikkert komme flere 

oplysninger. (Mødet er senere udsat). 

Bebyggelsen skulle uændret være klar til indflytning den 15.september 2021 

 

5) Ordensregler for Ydungaard:  

Bestyrelsen har modtaget ordensregler fra Værløse almennyttig Boligselskab 

på 36 sider.  

Jørgen har gennemgået reglerne og tilføjet nogle relevante rettelser.  



 

Bl.a. vedrørende hegn, parkering og husdyr. 

Det havde vi en dialog om. Materialet vil blive returneret til VAB for 

godkendelse.  

Ordensreglerne vil blive mangfoldiggjort inden fordeling af boliger finder sted. 

 

6) Nyt fra kassereren  

Marianne gennemgik regnskabet   

Der er udsendt meddelelse om indbetaling af kontingent senest 1.marts 2020 

Opdatering af ventelisten: 2 familier har meldt sig ud 

 

7) Udsmykning /kultur i Ydungaard 

Jørgen har tidligere besøgt kunstneren Lena Hedegaard fra Tulstrup. 

Jørgen har nu taget kontakt til kunstneren og bestyrelsen vil onsdag den 4. 

marts, besøge hendes udstilling, for inspiration til eventuel udsmykning  

 

8) Eventuelt 

Jørgen havde eftersøgt billedet med æbler på, som Marianne Larsen har 

malet til Ydungaard. Det er nu dukket op. Tak for det! 

 

Bestyrelsen er blevet inviteret til Tema møde på Kollekolle af VAB. 

Alle bestyrelsesmedlemmer, fra almennyttige boliger i Værløse var inviteret. 

Temaet var: FN´s verdensmål, bæredygtig energi, kulturændring. VAB’s vision 

for udviklingen. 

Mogens Lykketoft holdt et meget interessant og lærerigt foredrag om FN’s 

Verdensmål, som han selv har været med til at udarbejde. 

 Temadagen varede ca. 8 timer og vi var meget tilfreds med at blive inviteret 

med. 

9)  Næste møder  

Bestyrelsesmøde den 4. marts efter besøget hos kunstneren Lene Hedegaard 

og den 30. marts 2020 hos Vivi. 

Husk  

Generalforsamling tirsdag den 19. maj kl. 19.00 (bemærk ændret dato)  

Sommerfrokost den 13. juni 

Julefrokost den 21. november 


