
Ydungaard Seniorbofællesskab   Værløse, den 5.10.17 

 

Referat af bestyrelsesmøde hos Kai Erik Warncke den 2.10.2017 

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

Christensen, Birgit Hjorth, Ruth Edelmann, Vivi Lykke Espersen 

Gæst: Niels Teinhardt (VAB) 

 

1. Valg af referent: Vivi valgt 

2. Bemærkning til sidste generalforsamling den 8.5.2017 (Jørgen, alle) 

a) Deltagelse: Tilfredshed med den store tilslutning 

b) Afvikling: Dejligt det foregik i fred og ro.  

c) Andre bemærkninger: Fint med sandwich fra Ruth 

Sammenfatning: Vi afvikler generalforsamlingen næste år efter samme 

koncept. Efter mødet er fastlagt:  

Generalforsamlingen for 2018 finder sted d. 7. maj. 

3. Nyt om projektet mm (Jørgen og Ruth) 

a) Møde med borgmesteren mm (Jørgen og Ruth): Der har været 

afholdt møde for at få sat gang i processen. Der sker forhåbentlig 

noget nu, hvor der skal være kommunalvalg. Interessen for senior og 

ældreboliger i kommunen er stor. 

i. Kommentarer: Jørgen og Ruth synes mødet var meget positivt. 

ii. Der henvises i øvrigt til referatet fra mødet. 

b) Siden mødet er nye forhold dukket op: Kommunens behov for nye 

ældreboliger og dermed anvisningsret til samme. Forholdet 

diskuteres under pkt. 5 med Niels Teinhart VAB, der er indbudt til 

mødet. 

4. Nyt fra kassereren (Marianne) 

a) Kontingentindbetaling. Kassebeholdning mm.: Alle har betalt 

b) Opdatering af medlemsliste: Vi er nu 58 medlemmer på ”vores” liste 



5. Eventuelt.  Gæst: Niels Teinhardt: Niels redegjorde for, hvordan det går med 

Ydungaard planlægning lige nu. Politikerne har travlt pt. pga. kommunalvalget, men 

når det er overstået sker der forhåbentlig noget. Realiteterne er: 1)  Kommunen vil 

af økonomiske grunde ændre boligerne til ældreboliger og kræver som 

udgangspunkt 25 % anvisningsret. VAB er sindet at efterkomme dette krav. 2) 

Interessegruppen Ydungaards ret til førstegangsudlejningen anfægtes ikke. 3) 

Ændringen fra senior- til ældreboliger medfører ifølge teknikerne kun ubetydelige 

ændringer i boligindretningen; men ændrer ikke byggeriet/projektet. 4) Virkningen 

af ”anvisningsretten” bliver langsigtet p. gr. af førstegangsudlejningen og at det 

derefter er hver fjerde bolig, der anvises af kommunen, som ikke nødvendigvis vil 

bruge retten. 

Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret situationen og nået frem til følgende som 
er meddelt VAB: 
For interessentgruppen er 3 forhold af særlig vigtighed, nemlig: 

1. At der ikke ændres på interessentgruppens ret til førstegangsudlejningen.  
2. At der ikke ændres på udformningen af boligenhederne. 
3. At Furesø kommune efterfølgende ønsker 25 % anvisningsret til boligerne. 

  
Vi forstår, at pkt. 1 er uændret samt, at ændringerne i pkt. 2 er af mindre betydning. 
Vi har taget pkt., 3 til efterretning og har tiltro til, at "Seniorbofællesskabet" fortsat 
kan fungere med den betingelse. 
Vi har derfor ingen indvendinger mod en ny lejeaftale. 
 

 

6. Tid og sted for næste møde: 4.12.2017 kl. 19 hos Marianne 

 

Mvh. Vivi Lykke Espersen 

 


