
REFERAT BS-9 13-09-2022 
 Sted Birkegade 4, 3th, 2200 N 

Mødetid 18.00-21.00 med spisning i starten 

Backlog 
(ventende 
punkter) 

SE BACKLOG ØVERST I DOKUMENTET 

Tid Min Emne 

18.30 30 Spisning 

19.00 10 Indtjekning - bliv klar til mødet. 

19.10 15 A(ttendance): til stede: Berit, Michael, Malene, JR, Leyla, Liv, Mette. 
Afbud fra Riko, Naimah, Tina Solveig 
D(uration): mødets varighed 18.00-21.00  
M(inutes): referat fra sidst - referatet blev godkendt 
I(nformation): meddelelser: Infomøde om lokalplanen på KAB onnsdag 
d 14/9 kl. 16.00. Mette er der fra kl. 15.00. Opfordring fra 
kommunikationsgruppen om at lægge noget op på SoMe fra mødet, 
et billede eller en lille video med god stemning.  
Workshoppen om de private boliger blev aflyst pga. for få tilmeldte. 
Ny workshop kommer på backlog, aftales på et senere møde.  
Sociokratisk aftenskole er udskudt, fordi der er mange Urbania-
arrangementer i september. Se hjemmeside for nye datoer.  
N(æste møde) Mødet d. 12/10 blev udskudt. Næste møde er torsdag 
d. 10/11 kl. 18.00-21.00 hos Inger, Baggesensgade 6, 4. Tv.  

19.25 5 Samtykke til dagsordenen O/U/B 

19.30 5 

Punkt 1: Infomøde for nye medlemmer - 
orientering (Naimah/Berit) 
Berit og Liv orienterede. Mødet var dels orienterende punkter, dels en 
workshop omkring en case - “hvad gør man hvis en bogruppe ikke 

O/U/B 



opfylder sin del af forpligtelserne overfor fællesskabet”? Workshoppen 
blev kørt på sociokratiske principper, og der var stor positiv respons fra 
deltagerne. Der blev talt om drømme, forventninger, gæsteværelser, 
cykelværksteder - livet i Urbania. Ikke så mange spørgsmål til økonomi, 
ventelister mv. Meget positiv oplevelse, både for deltagere og 
arrangører. Et spørgsmål var “hvordan bliver jeg en del af Urbania”? - 
det er ikke let at se udefra hvordan man kommer ind og bliver en del af 
Urbania.  
Deltagerne var nytilmeldte, arrangørerne drømmer om at alle der flytter 
ind siger ja til konceptet med bofællesskab ved et intromøde som 
forudsætning for at flytte ind.   
 
Næste infomøde er 11/10 kl. 17-18.30 i Rantzausgade 35A 
(fælleslokalerne). Tilmelding via hjemmesiden. 
   

19.35 45 

Punkt 2: Kriterier for administration af ventelister 
Første udkast - feedback fra bestyrelsen (Inger) 
 
Bilag til mødet: Skriftligt oplæg om processen fra Inger, Riko og Gro. 
Dette handler KUN om førstegangsindflytnig. 
 
Bestyrelsen diskuterede oplægget, og gav feedback til 
ventelistegruppen. Gruppen går videre med dette, og forbereder et 
oplæg til et senere medlemsmøde.  
 
Når Urbania bliver en afdeling (når Skema A er vedtaget i BR) overgår 
Urbania til AKB’s ventelister. Urbania ønsker at få indflydelse på hvem 
der flytter ind, så vi sikrer at nye beboere er indforstået med at det er et 
bofællesskab de flytter ind i. 
 
Bestyrelsen foreslår at der skal være et aktivitetskrav for at 
komme i betragtnig til Urbania. Et aktivitetskrav kunne fx. være 
deltagelse i informationsmøder inden indflytning. 
 
Værdigruppen (Naimah, Michael og JR) har bolden i fht. at 
formulere forslag til aktivitetskrav til vedtagelse på Urbanias 
generalforsamling i april.   
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20.20 25 

Punkt 3: Husdyr i Urbania (Rosalina) 
Husdyrgruppen fremlagde et forslag om husdyrhold i Urbania. Forslaget 
omfattede bla. kvoter for husdyr i “tårnene”, husdyrfri tårne, tilladte typer 

O/U/B 



af husdyr, krav om at husdyr ikke generer andre beboere, at husdyr 
ikke skalgå løs på fællesarealer, at hunde skal være i snor etc.  
 
Der var følgende individuelle reaktioner på forslaget: 
 
 

• Godt at der er udarbejdet et første forslag.  
• Et ønske om at husdyr gerne må gå løs inde i de private 

lejligheder 
• Kune man forestille sig at klyngerne selv laver deres 

husdyrpolicy?  
• Vi skal undersøge det juridiske i fht. husdyr i AKB 
• Reglerne skal nedfældes på skrift og være meget tydelige 
• Allergi er et vigtigt hensyn, hvis man laver husdyrfri tårne kan 

det have indflydelse på indflytningen og ekskludere allergikere 
• Bofællesskaber bør ikke have private husdyr, men derimod 

fællesdyr som alle er ansvarlige for 
• Husdyr bør være forbudt, fordi de giver konflikter 

 
Bestyrelsen træffer IKKE beslutning om dette, men arbejder frem 
imod et forslag til vedtagelse på generalforsamling.  
 

  

20.45 5 

Punkt 4: Tilbud om oplæg om kønsidentitet, 
diversitet og inklusion 
 Bestyrelsen har modtaget følgende tilbud fra LIv og kommunikationsgruppen:  
 
Kære Bestyrelse  
 
I forbindelse med en snak om beslutningsprocesser, diversitet og mangfoldighed, 
kunne det måske give mening for bestyrelsen (og Urbania generelt) med et fagligt 
oplæg om kønsidentitet, diversitet og inklusion? Ligesom vores målsætning om at være 
progressive ift. bæredygtighed og deling af ressourcer kalder på viden om fx 
sociokratiske beslutningsprocesser eller bæredygtig arkitektur, kan vores målsætning 
"Vi tilstræber en alsidig beboersammensætning med hensyn til alder, køn, livsfase, 
uddannelse, etnicitet, kultur" også kalde på viden. Det kræver strategier at 
implementere diversitet og skabe plads til mangfoldighed, hvilket måske er grunden til 
at de fleste økologiske bofællesskaber stadig tiltrækker sine egne segmenter fx hvide, 
veluddannede, heteroseksuelle kernefamilier eller senior.  
 
I så fald vil jeg og vi meget gerne komme med til et bestyrelsesmøde og være en del af 
processen qua vores erfaring med emnet. Jeg og andre Urbanister kan tilbyde viden 
omkring kønsmarkører og people of color - perspektiver på hvordan man styrke 
diversitet- og mangfoldighedsprocesser, så det bliver konkret og formbart. Det er emner 
der ofte vækker følelser og konflikter, måske kan mere viden skabe grundlag for en god 
og konstruktiv snak samt fastholde nogle af de nye kræfter, der er kommet til gennem 
de sidste år.  
 
De bedste hilsner  
Liv - med sparring fra kommunikationsgruppen  
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Liv deltog i mødet og foldede sit forslag lidt mere ud. Målet er at gøre Urbania til et 
inkluderende fællesskab, og undgå minoritetstress i sprogbrug og kultur. 
 
Der var positiv stemning overfor ideen hele vejen rundt.  
 
Liv tager feedback med til kommunikationsgruppen og vender tilbage når der er 
et oplæg klar til et medlemsmøde.   

20.50 5 Revidere backlog 
 

20.55 5 Udtjekning 
• Et godt møde, mere struktureret end sidst - dejligt! 
• Vi skal hen til at se tingene udfra devisen “gavner det 

fællesskabet”? - ikke udfra hver enkelts individuelle 
præferencer 

• Mødet gav lyst til at involvere sig i Urbania, godt faciliteret. 
Fint at mødestrukturen løbende italesættes 

• Dejligt at mødet kørte efter sociokratiske principper 
• Dejligt at alle punkter var velforberedt!!  

 

   
  

    

 


