
      Værløse 12 juni 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ydungaard Seniorbofællesskab den 8. juni 2020 hos 

Ruth 

Deltagere: Jørgen, Kai-Erik, Marianne, Sigrid, Vivi, Birgit og Ruth. 

1. Valg af referent 

Ruth 

2. Bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 4. februar 2020. 

Igen bemærkninge. 

3. Nyt om projektet (Jørgen og Kai-Erik) 

Jørgen og Kai-Erik orienterede fra byggeudvalgsmøderne siden sidste 

bestyrelsesmøde i februar  og senest fra byggeudvalgsmødet den 25.6, hvor 

der havde været mange afbud, så det blev en hurtig gennemgang, men de 

kunne orientere om, at der havde været en sparerunde. Bl.a. besparelse på 

sedumtag og udhæng. Muligvis laves der sedumtag på redskabsskurene? 

Redskabsskurene vil blive 6 m2. Der bliver almindelig gulvopvarmning i 

husene. Tyverisikring på vinduerne (når de er åbne) i boligerne, dog ikke i 

fælleshuset. 

Der er oprettet kontrakt mellem VAB og Firmaet Enemærke og Petersen om 

byggeriet. 

Bestyrelsesmedlemmerne har fået udleveret tegninger over byggeriet. Det er i 

meget småt format, så det kan kun læses med lup. 

De store træer på bebyggelsen kunne godt blive et problem, da de vil skygge. 

Der burde være færre træer, end der er på tegningerne.  

Vi drøftede terrasserne, markiser, vinduer i endegavlene i husene på 104 m2, 

men det er svært at bedømme, grundet at tegningerne er i dette format. 

Kai-Erik orienterede videre: Lyset på Ydungaards område blev fastholdt, 

ligesom el-stik udvendig (til markise). Foldevæg i fælleshuset var foreslået 

udeladt for besparelse; men vi finder det vigtigt at fastholde foldevæggen, da 

den øger anvendelsen af fælleshuset. 

Køkkenerne bliver, som uddgangspunkt HTH standard til en værdi på kr. 

25.000; men der vil være mulighed for tilkøb. Tilkøb skal indbetales sammen 

med forudbetaling af husleje og indskud. 

Kim Schania er koordinator på køkkenerne og badeværelserne. Der vil blive 

arrangeret et orienteringsmøde med ham. 



Der vil ikke være møbler i fælleshuset ved indflytning, men der kan findes 

penge til det. Når vi kommer længere hen o byggeprocessen vil vi nedsætte 

en gruppe, der vil hjælpe med dette. 

TDC skal montere TV-stik i hver bolig, herom senere. Affald uklart lige nu, men 

skal følge gældende og ikke mindst kommende regler. 

Der var en del diskussion af indretningen af boligerne, som er vist på de 

uddelte tegninger. Jørgen opfordrede bestyrelsen til at samle spørgsmål til 

tegningerne sammen og sende bemærkningerne til ham og han vil derefter 

sende en samlet kommentar ind til Jane i DAB. 

 

4. Info til interessenterne. Opdatering af Web siden (Jørgen) 

Jørgen har taget kontakt med Peter, vedrørende hjemmesiden. Der indføres 

et nyt meny punkt ”Kun for medlemmer”, hvortil der skal bruge kodeord, som 

tildeles de vores medlemmer. Fremtidige referater og tegningerne af 

byggeriet bliver lagt ind under punktet ”kun for medlemmer”. Om alt går vel 

er ændringen klar d.1. august. Så snart Peter melder klar, vil medlemmerne 

blive informeret. 

 

5. Nyt fra kassereren. 

     Alle har indbetalt kontingent. Vi er stadig 48 medlemmer i alt. 

6. Diskussion og plan for videre arbejde/fremtiden(alle)  

a. Generalforsamlingen er ogbliver fortsat udsat og Jørgen 

beklagede det meget, men der var ikke anden mulighed på 

grund af Coronavirus. Hvis alt går vel kan den holdes til 

efteråret. (oktober?) 

b. Bestyrelsen skulle tænke over fordeling af og engagement i 

bestyrelsesarbejdet.  

c. Fordeling af boliger foretages stadig efter planen i september. 

d. Køkken/badeværelser infomøde mm. Køkkenudvalg blev 

nedsat: Kai-Erik tovholder, Marianne, Vivi og Ruth. Møde d. 5. 

august kl. 14 hos Vivi. Opgaven bliver at undersøge og beskrive 

mulighederne for indretning af køkkenerne og forberede et 

orienteringsmøde for medlemmerne. Fælleshuset behandles 

senere. 

e. Tidsplan 



Indflytning er uændret fastsat til december 2021, men corona 

situationen er stadig en usikker parameter. 

7. Eventuelt: Marianne indkøber SD kort til sit fotoapparat, så hun har billeder 

fra byggeriet samlet på et kort. Billederne videresendes til Peter til brug for 

hjemmesiden. Marianne har kontakt til Nordea vedr. orienteringsmøde om 

salg af bolig mm. Melder tilbage om indhold og tidspunkt, som formentlig 

bliver omkring november 2020. Billeder af byggeriet, som har almen interesse 

bedes sendt til Peter, som forbereder en billedserie fra byggeriet. 

 

8. Tid og sted for næste møde. Fastlagt til d. 7.september kl. 19 hos Marianne. 

 

 Re /12.7.2020 


