
REFERAT BS-3 15/3 2022  
 Sted Tjørnegade 9 (NB! Ændret fra Birkegade pga. sygdom) 

Mødetid 19.00 

Backlog 
[ventende 
punkter] 

1. Præsentation af bestyrelsen over for medlemmerne på 
hjemmesiden 

2. Tjek på tovholdere - roller 
3. Oplæg til introforløb for nye medlemmer 
4. Organisering af dokumenter (Yoon + Riko) 
5. Mødekalender indtil sommeren 2022 
6. Initiativ til medlemsaktiviteter 
7. Studietur 
8. Beslutning om at der skal kræves deltagelse i infomøde for at få lov 

til at flytte ind i Urbania 
9. Forslag om at lægge opdaterede ventelister tilgængeligt på 

hjemmesiden (JR) 
10. Planlægning af medlemsmøder et år frem 
11. Hvem er i hvilke (eksterne) grupper 
12. Medlemsgebyrets størrelse 
13. Ny facilitator 
14. Naboskabsgruppen 
15. Reformulere vision/værdidokument 
16. Formulering af kontrakt: Hvad forpligter jeg mig til ved at flytte ind i 

Urbania? 

Tid Min Emne 

19.00 10 Indtjekning - bliv klar til mødet 

19.10 10 A(ttendance): til stede Berit (Zoom), Naimah, Mette, Riko, JR, Michael. 
Afbud fra Inger, Susanne, Steen 
D(uration): mødets varighed 19.00-21.00 
M(inutes): referat fra sidst  [O/U/B] godkendt 
I(nformation): Mette og Riko var værter ved BLOX-arrangementet. Der 
blev taget hul på snakken om boligtyper, etc. Lokalplanprocessen er gået i 
gang, vi har fået Line Piemont tilbage som projektleder. Vi skal informere 
KAB om at Urbania plejer at blive kaldt ind til møderne.  
N(æste møde): Bestyrelsesdagen d. 26/3 



19.20 5 Samtykke til dagsordenen 
  

O/U/B 

19.25 5 

Punkt 1: mødet med AKB 
Lundtoftegade/nabosamarbejde 
Mødet er på torsdag d. 17/3. Urbania er indbudt for at møde den nye 
bestyrelse, og snakke om hvordan vi kan lære hinanden at kende. 
Naimah og Susanne har nabokontakten, men Naimah er i 
kommunikationsgruppen og vil gerne afløses.  
Berit deltager i mødet d. 17/3 kl. 18.30.   

O/U/B 

19.30 15 

Punkt 2: Introduktion af bestyrelsen på 
hjemmesiden 
Berit viste et forslag til præsentation. Der var enighed om at vi 
bruger skabelonen med enkelte tilretninger (alder fjernes, fotos 
erstattes af tegninger v. Mette etc.). Foto sendes til Mette, som 
laver tegningerne. Tlf + mail efter eget ønske (friviiligt)  

 
O/U/B 

19.45 5 

Punkt 3: Dato for møder med Vandkunsten 
Mette efterspørger tre perioder, hvor vi kan lægge medlemsmøder, 
workshops etc. med Vandkunsten: Maj-juni, august-september, midt i 
november.  
 
Forslag til møderne: 

• Børn velkomne til mindst ét af møderne 
• Forslag til rækkefølge: Weekendmøde, aftenmøde, 

weekendmøde 
 
Michael tager kontakt til Pernille fra KAB. Mette tager kontakt 
til Rikke Møller Andersen fra Vandkunsten.  
  

O/U/B 

19.50 
 

Pause 
 



20.00  45 

Punkt 4: Planlægning af bestyrelsesdag 26/3 
Forslag til punkter på dagen (Inger): 
 
Tid og sted 
Michaels sommerhus, Skelleddet 2, 3300 Frederiksværk - 10-17. Vi 
kører i tre biler.  
Ønske om at vi ikke sidder omkring et bord i 10 timer, men varierer 
programmet 
  
Kommunikation: 
SoMe, hjemmesiden, hvad skal vi egentlig kommunikere, hvad er 
kommunikationsgruppens domæne, generel policy om kommunikation. 
Naimah og Yoon kommer med et oplæg til diskussion på dagen 
  
Studietur - hvor skal vi hen? 
  
Genfortolkning af Urbanias vision: 
Måske et manifest i lighed med Gammalstorp, som nye medlemmer 
skal skrive under på før indflytning.  
Finde eksempler andre steder, workshop på dagen.  
  
Generalforsamling invitation 
  
Gåtur til vandet 
  
Aftensmad 
  

O/U/B 

20.45 5 Nye punkter til backlog: 
 
Der var ingen punkter til backlog  

  

20.50 10 Udtjekning  
 

  
 
 


