
Referat fra mødet d. 25. April 2017  

PÅ Orions Hus. 

  

● Kort velkomst hvor beboergruppen fordelte sig ud i de grupper som repræsenterede 

hver enkelt boligtype og etage. Under de indledende kommentarer kom der en del 

spørgsmål til de tilretninger som der ”måske” ”måske ikke” kunne indarbejdes i 

projektet, og hvorvidt der var meldt noget ud fra Bjarne herom. Mange spørgsmål 

kunne ikke besvares, men henføres til kommende statusopdatering fra Bjarne, når 

der bliver indkaldt til nyt møde. Hovedparten af beboergruppen havde dog en 

holdning til at bygningene ikke lod sig flytte på i særlig stor grad uden det så ville 

resultere i nye gener der for andre kunne være uhensigtsmæssige.  

● Valg af referent. Ingen!!  Birger lovede at gøre et notat, (det du læser nu)  

● Der blev diskuteret ivrigt i grupperne, og der var ret hurtigt enighed i de fleste 

grupper om hvor hver enkelt ønskede at bo. Enkelte havde behov for lodtrækning, 

men ikke i stor stil var dette nødvendigt. I en enkelt gruppe var der tvivl om hvilke 

kriterier der var gældende i forhold til rækkefølgen man havde lov til at vælge. Der 

opstod lidt divergens, idet jeg fejlagtigt oplyste noget forkert. Heldigvis havde Hans 

Jørgen nedfældet dette i et referat fra et tidligere møde, så det helt klart fremstod 

hvordan reglerne var.  

● Der blev drøftet Carporte. Tilbagemeldingerne på Birgers fremsendte spørgeskema 
var at kun 4 var helt afklaret om at ville have carport, og kun 4 havde et måske, 
grundet at økonomien ikke var 100% kendt. Efter drøftelser blev der ved 
håndsoprækning tilkendegivet, at vi skulle spørge Dansk Boligbyg om at lave et 
skitseforslag til carporte og prissætte det. Så kan vi ud fra det vurdere om vi vil 
opføre det eller vente 2 eller 3 år.  

● Der blev drøftet en avisartikel i Horsens Folkeblad d. 24. april om ”oldekoller” hvor 

det beskrivet et stigende behov, og beskrives store ventelister, og hvem der bygger 

alle disse bofællesskaber. Dog var OK-fonden ikke nævnt, hvilket vi finder lidt 

underligt. Jeg lovede at skrive til HorsensFolkeblad om denne ”mangel”. Og 

samtidig bede dem tage kontakt til vores beboergruppe gennem Visitationsudvalget, 

og måske skrive noget om vores igangværende projekt.   

● Arrangementudvalget havde et indslag om kommende arrangementer, og 

opfordrede flere til at melde sig i udvalget, idet der er nogle som gerne vil afløses, 

og nye kræfter og ideer kan komme i spil. Der er planlagt en tur til Fredericcia, hvor 

udvalget snart sender invitationer ud, og vores julefrokost er der også sat dato på til 

d.2. dec.  

● Der blev orienteret om ændringer i den måde vi omsender opdateringer af 
ventelisterne og beboerlisten. Det er problematisk at vedblive med at omsende 
personfølsomme oplysninger til personer som vi jo ikke ved om vi får som bofæller, 
eller overhovedet ser igen eller nogensinde. KUN beboergruppen modtager 
fremover opdateringslisterne. 

● Det var lidt ærgeligt at der ikke var bestilt kaffe. (Skæld Birger ud for det) Det var jo 
ham der havde bestilt lokalet da Hans Jørgen Og Lis var i Caribien. Jeg giver Lis 
tjansen igen, så vi også kan smage de småkager hun jo forgæves havde medbragt, 
og ikke kunne fortæres uden kaffen. 

● Ingen Kommentarer under eventuelt 
 
 
Birger d. 27. april. 2017 

 
 

 


