
     13. oktober 2020 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Ydungaard Seniorbofællesskab den 8.10.2020 
 
Til stede: Jørgen, Kai-Erik, Marianne, Sigrid, Vivi 
Fraværende: Birgit, Ruth 
 
1. Valg af referent: 
Vivi valgt 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde (alle) 
Ingen bemærkninger 
 
3+4. Nyt om projektet (Jørgen, Kai-Erik) + Køkken (+Marianne) 
Der blev taget det ceremonielle 1. spadestik den 9.9.2020. Det var i øsende regn, 
men på trods af det, var der mødt en del fremtidige beboere op. Jørgen og Kai-Erik 
var indkaldt til haste-byggemøde ½ time før. Det viste sig, at der var materialer, der 
skulle vælges, bl.a standard køkkenbordplade og gulvfliser. 
Følgende materialer er besluttet på byggeudvalgsmøde (BUM) den 21.9.2020:  
Standard bordplade er nr. 565 (Navn: rustik mørk skifer) fra HTH´s katalog. Gulvfliser 
til bad og entre bliver Marostica 300 x 600 og bad, hvide vægfliser i brusehjørnet og 
fugefarve 120 til alle fliser. Køkkensokler grå, køkkenlåger hvid, Gulvparket: Junkers 
Parket ”Harmoni”. 
Fælleshus: Større emhætte svarende til stor kogeplade (80 cm). 
Teglbeklædning facade: ”Mørk” brun klinke nr. 610 
Udebelysning: Stander galvaniseret, lamper aluminium farve RAL 9015 (samme farve 
som udvendige vinduer og døre). 
Næste BUM møde er 9.11.2020. 
 
Følgende ønsker fra vores køkkenudvalg er blevet behandlet: 
Køkken-hjørneskab ca. 90 med ca. 30 cm skabslåge blev bekræftet. Køkkenudvalget 
usikker på, hvilket skab entreprenøren vil sætte ind? 
Højskab med mulighed for indbygning af ovn (tilkøb). 
Overskab og underskab som afsætningsplads ved siden af kogeplade (tilkøb)? 
Fejeliste (bagkantliste) kan fravælges og erstattes med fuge (tilkøb). 
Greb på skuffer og skabe: Køkkenudvalget har valgt Line og Softline som 
tilvalgsmuligheder (tilkøb). 
Tilvalg af sokkelskuffer ønskes, men kan drøftes særskilt med HTH under 
tilvalgsmøderne (tilkøb). 



Opvaskemaskine: Der leveres integrerbar låge, men ingen korpus. 
Emhætter er med mekanisk udsugning til omgivelserne. 
Forslag om flytning af vinduer, ønsket af hensyn til køkkenindretning, afvist pga. 
indbyggede stålsøjler i væggen. Hus 4 har ingen vindue i gavlen pga. brandsikring. 
Væg imellem de 2 værelser er uændret (Z-væg). Ønsket om en hel skabsvæg, 
væggen rykket tilsvarende, så det mindste værelse blev større blev afvist af hensyn 
til gulvvarmeslanger. Skabene er tilkøb. 
Kai-Erik viste tegninger af 2 køkkener. Køkkenet med vinkel ud mod stuen: 
Bemærkning: Der bør være et 30 cm skab ved siden af kogepladen af hensyn til 
afsætningsplads. 
 
Vejnavn: Adresserne på boligerne bliver Ydungård  nummer 2 – 72. Numrene starter 
ved det første hus på højre side. Fælleshuset bliver nr. 3, som eneste ulige nummer. 
 
Kai-Erik kontakter Kim (KSA) så køkkenudvalget kan besøge byggepladsen og se 
diverse materialeprøver. 
 
Jørgen modtager kommentarer vedr. køkkener inden 1 uge før næste BUM den 
9.11.2020 
 
4a. Bredbånd (Jørgen) 
Jørgen orienterede om TDC Fibernet. Har forespurgt et par bofællesskaber om deres 
erfaringer. Forskelligt hvordan tilslutningen har været aftalt. Begge bofællesskaber 
har fibernet til hvert hus + fælleshuset. Alle er godt tilfreds med løsningen. 
TDC har monopol på nedlægning af fibernet i vores område. Der afventes tilbud fra 
TDC. Bestyrelsen enige om at vi skal have fibernet. 
 
5. Statusbrev til interessenterne. (Jørgen) 
Jørgen udsender information 
 
6. Nyt fra kassereren (Marianne) 
Intet at bemærke 
 
7. Diskussion og plan for videre arbejde/fremtiden (alle) 

a) Orienteringsmøde om salg af bolig (Marianne) 
Nordea og Danbolig afholder møde på KolleKolle den 4.11.2020 kl. 17-19 

b) Andet: Intet 
 
8. Eventuelt 



Intet 
 
9. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde: 26.11.2020 kl. 19 hos Sigrid 


