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Seniorbofællesskabet Ydungaard   Værløse d. 5. december 2017 

 

Orientering fra bestyrelsen til interessenterne for perioden fra sidste 

generalforsamling d. 8. maj i år til ultimo november 2017. 

Sidste generalforsamling blev afviklet udmærket, men til manges skuffelse blev 

færdiggørelsestidspunktet igen udsat og jeg fornemmede en vis mistrøstighed blandt 

interessenterne over denne kendsgerning.  Jeg opfordrede derfor Ruth fra bestyrelsen til at 

kontakte borgmesteren Ole B. for om mulig at skabe forståelse for og støtte til projektet så vi i 

hvert fald kunne undgå ydereligere forsinkelser i fremtiden. Henvendelsen blev vel modtaget og 

resulterede i et møde, hvor borgmesteren havde indkaldt de involverede parter. Mødet fandt sted 

før sommerferien og var yderst positivt (se hjemmesiden for særskilt referat). En tak til Ruth for 

initiativet.  

Jeg regnede herefter med, at projektet skred planmæssigt frem. Men sådan gik det ikke. 

Efter rygter stod det 3 dage før vort bestyrelsesmøde d. 2. oktober klart at projektet ville blive 

ændret til ”ældreboliger” og at en ny lejekontrakt ville blive forelagt. For at forstå baggrunden for 

det skal nævnes, at Furesø kommune har haft et udredningsarbejde vedrørende behovet for 

ældreegnede boliger, ledet af kommunens viceborgmester Susanne Mortensen.  Konklusionen af 

dette helt igennem prisværdige politiske initiativ og udvalgsarbejde blev forelagt på et møde i 

foråret, hvor jeg selv var til stede og det viste et stort behov for den slags boliger.   

Men det er også klart, at ændringerne ville vække bekymring i bestyrelsen og blandt 

interessenterne for hvad indebærer ”ældreboliger”?  forsvinder fælleshuset? etc. Skal hele 

projektet nu revurderes, og ikke mindst forsinker det nu endnu en gang hele projektet? Jeg 

opsøgte derfor inden bestyrelsesmødet Susanne Mortensen for at forklare dette, præsentere 

vores gruppe og fremføre, at vi har haft så mange forsinkelser - nogle godt nok selvforskyldt – men 

at mange medlemmer vil blive frustreret over nye forsinkelser. Hun forstod fuldt ud min 

bekymring og gav mig følgende svar: ”Der bliver ikke lavet om på byggeriet! - Der bliver ikke lavet 

om på byggeriet! - Der bliver ikke lavet om på byggeriet!”.  Dvs. det vi taler om, er, at man kan gå 

ind i boligerne uden trappetrin, at dørene bliver lidt bredere etc., altså mindre ændringer af 

praktisk art. 

På bestyrelsesmødet deltog Niels Teinhart, VAB og han bekræftede, at ændringen til 

”ældreboliger” ifølge DAB´s teknikere nemt kan indpasses i byggeriet i detailprojekteringen og ikke 

vil volde de store problemer.  Konklusionen på ændringen til ”ældreboliger” er, at den praktiske 

betydning er begræset; nogle vil finde ændringerne positive andre det modsatte, men ingen kan 

formentlig lide navnet ”ældreboliger”; men en kendsgerning er i hvert fald, at vi alle hvert år er 

blevet ét år ældre siden starten af projektet. Så meget for ændringen til ”ældreboliger”.  
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Den anden ændring er, at anvisningen af boliger er anderledes, idet kommunen vil have ret til, at 

anvise 25 % af boligerne; men, at vores medlemmers førsteret til boliger er uændret. Ændringen 

betyder også, at der er udarbejdet en ny lejekontrakt, som nu er indlagt på vores hjemmeside. Når 

jeg har spurgt om hvem det er, kommunen anviser, er svaret som regel, ”at det er f. eks fraskilte”. 

Der er vel ingen grund til at tro, at det er dårligere mennesker end dem på DAB´s liste. Men jeg er 

ikke i tvivl om at det stiller øgede krav til det udvalg, som vi er forpligtet til at lave og som skal 

forberede nye beboere på ”fællesskabet”. Det er nok klogt at have en god kontakt til kommunens 

visitationsfolk etc. I den forbindelse forklarede Niels T., hvordan den praktiske tildeling af boliger 

foregår. Konklusionen er, at den ændrede tildeling først får betydning for 

beboersammensætningen efter måske 15 år, så lad os overlade disse problemer til dem, der bor 

der til den tid. 

Bestyrelsen har ikke lagt skjul på, at dens strategi er at medvirke til, at byggeriet gennemføres så 

hurtigt som muligt selvfølgelig med opretholdelse af medlemmernes interesser og rettigheder. På 

den baggrund besluttede bestyrelsen på samme møde (d. 2. oktober), at acceptere ændringerne 

uden forbehold. Navnet er fortsat Seniorbofællesskabet Ydungaard. Dermed er projektet overladt 

til de professionelle aktører at føre videre. 

Man kan så afslutningsvis spørge, om der stadigvæk kan komme en nisse med en slæde i vejen for 

projektet? Al erfaring siger ja; jeg tænker her f. eks. på det omtalte møde i foråret, hvor Susanne 

Mortensen påpegede behovet for ældreboliger og efterlyste, hvor de kunne være. Her rejser et af 

vore medlemmer sig og siger noget i retning af: ”Der er i hvert fald 34 boligenheder ved 

Langhuset, som er velegnet til ældreboliger”.  Det må her understreges, at bemærkningen 

formentlig ikke har haft nogen betydning for vores projekt Ydungaard. Ændringen til ældreboliger 

er alene argumenteret ud fra hensynet til projektets økonomi, som er blevet anstrengt blandt 

andet af de mange undersøgelser og afhjælpning af styrtregnsproblemet  mm. Men jeg vil alligevel 

gerne henstille, at hvis der er medlemmer, der har ”gode ideer”, så send en mail til bestyrelsen, så 

kan vi drøfte dem og hvis vi er enige kan vi ”gøde jorden og time initiativet”, som det så smukt 

hedder.  

Sammenfattende er det hele endt godt, selvom vi sikkert alle, øjensynligt med en enkelt 

undtagelse, gerne havde undgået noget af forløbet. 

Jeg har bevidst ventet med denne redegørelse til efter kommunevalget. Derfor kan jeg nu oplyse, 

at projektet har været forelagt og vedtaget i Furesø kommunes udvalg for ”Teknik og planlægning” 

samt ”Økonomiudvalget”.  Dermed er vi i ny fase for projektet, som vi alle ser frem til at høre 

nærmere om i forbindelse med Generalforsamlingen d. 7. maj 2018. 

Aktivitetsudvalget har haft 2 arrangementer i perioden. Til det første tæt på sommerferien var der 

ikke så mange, så det holdt under mere private former hos Leila og Peter. Til det andet – 

julemødet - var der ca. 30 personer og det blev holdt i Langhusets festsal. Stemningen her var 
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positiv og upåvirket af de storme og forsinkelser, som vores projekt har været udsat for.  En stor 

tak til Leila og Peter for deres initiativer. 

Jeg vil også gerne takke alle interessenterne for den store opbakning og tillid jeg fornemmer, der 

er til bestyrelsens arbejde. Vi er ikke professionelle i dette arbejde; men vi forsøger at få det hele 

til at glide. 

Afslutningsvis vil glæde mig over, at vi fortsat har et godt samarbejde med bygherren VAB /DAB og 

med Furesøs kommunes administration, samt nu også kommunens politiske ledelse. Jeg føler, at 

alle er positive over for projektet, behandler os fair og i det hele taget vil os det godt.  

Med disse positive nyheder vil jeg gerne ønske alle interessenter en glædelig jul, samt et godt og 

velsignet nytår. Spis gerne lidt ekstra af juleanden; med de brede døre vi får i bofællesskabet skal 

vi nok komme ind alligevel. 

 

På Bestyrelsens vegne og med venlig hilsen 

 

Jørgen Falck Christensen 

(Formand) 


