
Referat fra Bestyrelsesmøde i Ydungaard Senioerbofællesskab den 19.10. 2020  

Til stede Jørgen, Kai Erik, Vivi, Marianne og Ruth 

Fraværende Birgit 

 

1.Referent Ruth 

2. Bemærkninger til referat fra sidste møde  

Ingen bemærkninger 

 

3. Nyt om projektet  

Jørgen havde indkaldt til bestyrelsesmøde grundet invitation til udlejningsaftener, hvor fordeling 

af boligerne foretages. Invitationen er sendt til alle boligsøgende på ventelisten.  

Rettelse ved invitation 

De første 16 fra ventelisten er indkaldt mandag den 26. kl. 16  

Øvrige onsdag den 28 kl. 16.30. 

På Kirke Værløsevej nr. 3 

Hvis man ikke ønsker bolig, behøver man ikke at møde op. 

Dem der vil forblive på ventelisten, bør meddele DAB, at de ønsker det og meddele, hvis de ikke 

kommer. 

Der er DAB der står for fordelingen af boligerne. 

De store boliger er forbeholdt par. (se referat den 9.9.2019) 

Bestyrelsen gennemgik det udsendte materiale der var tilsendt og blev enige om, det er dyrt med 

tilkøb til køkken og badeværelse. Standardkøkkenet kan sagtens fungere, så man behøver ikke 

tilkøb.. 

Alt tilkøb vil ikke blive refunderet ved fraflytning. 

Marianne mente det burde være HTH, der vejledte lejeren ved tilkøb. men vil gerne være 

behjælpelig ved evt. spørgsmål 

Vi er usikre om hvornår indbetaling af tilkøb skal finde sted. 

Jørgen skal have spørgsmål med til DAB, hvordan vi er stillet ved evt. konkurs af entreprenøren. 

Får man det indbetalte beløb for tilkøb retur? 

 



4. Diskussion om fremtidigt arbejde. 

Generalforsamlingen er udsat på grund af covid19. Der er ikke mulighed for lokaler og mange er i 

den sårbare gruppe, så vi forventer det bliver til foråret. 

Orientering om salg af boliger (Marianne) 

Orienteringsmøde den 4.11.20 kl. 17 -19 på Kollekolle  

14 personer har tilmeldt sig i den skrivende stund. 

 

Bredbånd (Det bliver sikkert Fiberbånd) 

Vi er lejere og forventer, at det er DAB der tager beslutningen, men vi ønsker ikke at være med på 

Langhusets net. Fiberforbindelse til alle samt til fælleshuset ønskes. 

5.  Eventuelt. 

Talte lidt om vedtægter og husorden men vil vente til alle boliger var lejet ud. 

6. 

Næste bestyrelsesmøde den 26 11.2020 kl. 19 hos Sigrid. 

 

RE/ 20 oktober 2020 

 

  

 

 

 

 

 


