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Indkaldelse til bygherremøde nr. 2 den 30. oktober 2014  
kl. 13.30 – 16.00 Kirkeværløsevej 3c, 3500 Værløse 
 
Deltagere: 
Svend Pedersen SP   Fmd. for selskabsbestyrelsen 
 
Gruppen:  
Seniorbofælleskabet   
Ydungaard  ML Mathiias Larsen 
                    
Rådgivere:  
Michael Schytt Poulsen  MSP    Vilhelm Lauritzen ark. (ref.) 
Morten Vestberg Hansen  MVH  Vilhelm Lauritzen ark.  
 
DAB: 
Christian Skov Schlüter   CSS         Ejendomsmester 
Mikkel M. Rasmussen      MMR Ejendomsmester ass.  
Jane Nelson  JNE Projektleder    
       
Formål  
 
Hovedformålet med mødet er at afholde en workshop, hvor vi får samlet kommenta-
rer/input fra de fremtidige beboere ang. boligtyper og generelt bymiljø. Workshoppen 
omhandler alene de rumlige ønsker og arkitektoniske muligheder på grunden. Bebyg-
gelsens udformning vil i den videre fase blive styret af grundens muligheder, der af-
klares nærmere, når der er foretaget boringer på grunden. 
  
Dagsorden: 
 

1. Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 1 afholdt den 6. okto-
ber 2014. 
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Side 2 
 

2. Fælles målsætning for seniorgruppen 
 

Hvilke mål skal nås og hvilke drømme og visioner er der til projektet? 
Hvilke ønsker er der til udearealer og udeopholdsarealer (privat/halvoffentlige 
zoner), boligen (boligens størrelse og indretning), fælleshus, parkering m.v.? 

Er der f.eks. særlige ønsker om energioptimeret byggeri (lavenergi, energiplus,     
passivhuse), eller bæredygtigt byggeri i øvrigt? 
 
 

3. Hvilke oplysninger/data findes der på grunden?  
 

V/rådgiverne. 

MSP/MVH orienterer om forhold der vil få indflydelse på bebyggelsens udform-
ning, herunder matrikelforhold, kommuneplan, overordnede visioner vedr. mil-
jø/LAR, regler i gældende bygningsreglement, jordbundsforhold, vejadgang m.v.. 
  

 
4.  Hvilke muligheder eller begrænsninger giver ovennævnte punkt? 
 

 MSP/MVH orienterer herom. 
 

 
5.  Gennemgang af VLA´s referencer  
 

MSP orienterer om tegnestuens referencer med relaterede byggerier. 
Vi ser lidt på fremtidige tiltag inden for sektoren, herunder bæredygtige tiltag, 
Miljø og social bæredygtighed.  
   
   

6.  Næste møde 
  

Dato for næste møde aftales.  
 
7.  Eventuelt 
 
Sendt til mødedeltagere 

Kopi til: SEJ, ANH, JMU 


