
Referat BS-09 25/10 2021 
  

 

Mødetid 19.00-21.00 

Backlog 
[ventende 
punkter] 

1. Præsentation af bestyrelsen overfor medlemmerne på hjemmesiden 
2. Valg af tovholdere 
3. Kommunikationsstrategi (se evt. tidligere oplæg fra et par år tilbage) 
4. Introforløb for nye medlemmer 
5. Fremdrift i ventelisteprocessen 
6. Organisering af dokumenter (Yoon + Riko) 
7. Mødekalender indtil sommeren 2022 
8. Initiativ til medlemsaktiviteter 
9. Studietur 
10. Plan for forårets medlemsmøder 
11. Årshjul 2022 

Tid Min Emne 

19.20 10 Indtjekning - bliv klar til mødet. 

19.25 10 A(ttendance): til stede: Michael, Inger, Berit, Steen, Riko, JR. Afbud fra 
Naimah, Mette og Susanne. 
D(uration): mødets varighed: 19.25-21.00 
M(inutes): referat fra sidst  [O/U/B] ingen indvendinger 
I(nformation): meddelelser  
Michael informerede om at KAB vil få svar fra Kommunen senest den 
9/11, hvor der er møde. De forventer svar på både hjemfaldspligt og 
tillægskøbesum . Afgørelsen skal igennem borgerrepræsentationen, og 
det kan tage tid på grund af kommunalvalget. Vi håber at Teknik og 
Miljøforvaltningen kan arbejde videre med lokalplanen, selv om sagen 
ikke har været oppe i borgerrepræsentationen. Der er grønt lys fra 
bestyrelsen til lobbygruppen i forhold til det politiske arbejde, Michael 
tager kontakt til Tina Solveig. Vi melder ud at der er håb om en afgørelse, 
men ikke datoen.  
N(æste møde): tirsdag d.23/11 kl. 19.00-21.00 hos Inger, Baggesensgade 
6, 4. Tv.  

19,30 5 Samtykke til dagsordenen  
  

O/U/B 



19.35 5  

Punkt 1: Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem 
Steen Kjærsgaard er med for første gang. Bestyrelsen præsenterede 
sig kort, Steen præsenterede sig selv og sine tanker om bofællesskab.  

O/U/B 

19.40 30 

Punkt 2: Præsentation af organisationsform 
(sociokrati) 
JR, Riko, Inger 
 
Riko, Inger og Jens Erik kom med et oplæg om sociokratisk 
organisation. Der henvises til sociokratigruppen på urbaniacph.dk, hvor 
der ligger materiale om sociokrati - link kommer her: 
 
 Sociokratigruppen på urbaniacph.dk  

 
O/U/B 

20.00  5 PAUSEN BORTFALDT PGA. FORSINKELSE 
 

20.00  15 Punkt 2 fortsat 
  

O/U/B 

20.35  15 

Punkt 3: Medlemsmøde 4/11 
Baggrund: Der er meget kort tid til den 4. november, og vi mangler 
stadig afgørelsen i fht. tillægskøbesum og hjemfaldspligt. Der er ikke 
meldt noget ud til medlemmerne, og datoen er lagt for et år siden som 
forslag, ikke som støbt i cement.  
 
FORSLAG: Aflyse medlemsmødet og i stedet holde  medlemsmøder 
om arkitektur, medlemsaktiviteter, sociokrati og ??? i løbet af foråret. 
Datoer  
 
Ingen indvendinger - forslaget er vedtaget.  
 
 
 
 

O/U/B 



 
 

  

20.35 15 

Punkt 4: Indslusning af nye medlemmer 
Policy i forlængelse af aktivitetskrav.  
 
FORSLAG: Vi vælger Berit som tovholder, med den opgave at komme 
med et oplæg til introforløb for nye Urbanister til næste 
bestyresesmøde. 
 
Ingen indvendinger - forslaget er vedtaget.  
 
  

O/U/B 

20 50 5 Ventende punkter/backlog:    

20.55 5 Udtjekning  
 

 


