Supplerende referat til dagsorden med bemærkninger fra medlemsmødet i Dalen d.
6. februar, 2014
Ole Nøhr orienterede om, at ventelisten nu var helt færdigrevideret, og at man kunne få
oplyst sit nummer på ventelisten, men ventelisten ville – af hensyn til persondataloven –
fortsat ikke være offentlig tilgængelig. Dette skabte nogen utilfredshed hos enkelte som
konstaterede, at dette kunne tages op på generalforsamlingen d. 20. marts.
Det var meningen at Jannik Augsburg skulle være kommet med et indlæg. Men dette
punkt måtte desværre udgå, da Jannik var blevet forhindret. Janniks indlæg vil derfor blive
en del at næste møde, som også er et vilkårsmøde.
Tegninger blev atter diskuteret, og der var bred enighed om, at man ønskede at se en
samlet plan for byggeriet i 3D. Næsten alle har meget svært ved at forestille sig
niveauforskelle i byggeriet. Man enedes om at kræve, at arkitekterne viste nogle 3D-planer
af bl.a. adgangsveje samt planer som viser, hvordan lysindfaldet ville være i de respektive
fløje af byggeriet.
Der blev kort drøftet muligheden for egen have/ altan og brug af grill.
Da grill i så tæt et byggeri kan være meget generende, enedes man om, at dette emne
ville man tage op under almindelige husregler, når projektet var kommet længere.
Bemærkninger fra salen:
Kan huslejen blive større, end det maksimalt anslåede?
En lejekontrakt skal følge de gældende regler og må ikke være ledsaget af bilag eller
andet.
Det er vigtigt, at der kommer styr på, hvordan man sikres ved indbetaling af ”indskud”,
”forskud” eller hvad end Arup & Hvidt vælger at kalde det.
Det bør aldrig være indskyderen, der skal sørge for at indkassere pengene fra næste lejer
på ventelisten, såfremt indskyder bliver forhindret i at flytte ind.
I relation til sammenhold og bofællesskab fremkom Birgit Thorell med et forslag, om at vil
allerede nu skulle igangsætte nogle aktiviteter for at lære hinanden at kende. Fx startende
med en spadseretur i nærområdet.
Der nedsattes et hurtigtarbejdende udvalg bestående af: Birgit Thorell, Susanne Schuldt
og Karin Schwartz.
Til sidst orienterede Ole Nøhr om, at OK-fonden ikke mente, at de kunne bidrage med
noget til vores proces, men at bestyrelse og styregruppe skulle mødes med DOMEA
mandag d. 17. februar kl. 17 i Frivilligcenter Helsingør. Medlemmer, der har lyst til at
deltage er velkomne, men bedes tilmelde sig hos Ole Nøhr.
HUSK: Generalforsamling d. 20 marts kl. 19.00 på Birkebo.
Karin Schwartz ref. 12. 2. 2014

