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Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 2020, kl. 

16.00, i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge  

eller via Skype 

 

 

Til stede: Connie Poulsen, Per Emil Holdrup, Maj-Britt Jørgensen, Dinna Gjessing Rasmus-

sen, Inge Poulsen og Birgit Nørgaard 

Afbud fra: Kirsten Justesen, Maj-Britt Jørgensen, Leif Børge Tingvad og Pia Tofte 

Fra KAB: Charlotte Jakobsen Szøts, Lone Skriver og Sussi Cohn 
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Selskabet: 

1. Valg af dirigent 

 
 

Lone Skriver blev valgt som dirigent. 

 

Sager til beslutning: 

2. Godkendelse af indkaldelse 

I henhold til vedtægter og forretningsorden er mødet indkaldt med kortere varsel. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte indkaldelsen. 

 

3. Seniorbofælleskab på Sankt Hans området i Roskilde 

Roskilde Kommune ønsker at bygge på hele Sankt Hans området. Planen bliver udviklet og 

planlagt med en fond. Der skal være et alment seniorbofællesskab på grunden. Fonden har 

forespurgt om Roskilde Nord har interesse i at være bygherre på et alment seniorbofælles-

skab. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for mø-

det. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender kortere varsel, 

og gennemførelse af det ekstraordinære organisationsbestyrelses-

møde. 



 

Referat 
 

Roskilde Nord Boligselskab 

 

Møde den 5. november 2020 

Udsendt den 9. november 2020 

 

 
 

3/4 

 
 

Charlotte Jakobsen Szøts er blevet kontaktet af Roskilde Kommune, og en fond der skal 

bygge på området. 

 

Charlotte Jakobsen Szøts orienterede om visionerne for området og det materiale der findes 

på nuværende tidspunkt, vil blive sendt til organisationsbestyrelsen.  

 

KAB er helt klar over, at organisationsbestyrelsen på det seneste møde besluttede, at de 

kun ønsker at bygge i Jyllinge. Sankt Hans området er dog så attraktivt og spændende så 

muligheden nu bliver forelagt for organisationsbestyrelsen.  

 

Sagen vil først blive opstartet i år 2022. 

 

Organisationsbestyrelsen var enlige om, at det er et meget spændende projekt og gav en 

positiv tilkendegivelse til at deltage i projektet. 

 

4. Tømmergården II 

Planlægningen af Tømmergården II overholder tidsplanen, og der er nu brug for at beslutte, 

hvilke boligtyper Roskilde Nord ønsker der skal bygges. Antallet af de forskellige boligtyper 

skal afstemmes i forhold til det antal m² der skal bygges i alt, og det skal afstemmes med byg-

ningerne. 

 

Planerne blive fremlagt på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde. 

 

 
 

Charlotte Jakobsen Szøts orienterede om at fælleshuset nu er flyttet som aftalt, og der er 

lige nu 3 boligtyper på henholdsvis 110, 95 og 79 m².  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen overvejer muligheden og 

træffer beslutning i sagen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutninger i sa-

gen på de fremlagte forhold. 
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Organisationsbestyrelsen drøftede ønsket om boligstørrelser, og besluttede, at der så vidt 

muligt skal være ca. 4 boliger på 65 m². De øvrige boligstørrelser blev godkendt af organi-

sationsbestyrelsen. 

 

Organisationsbestyrelse har et ønske om, at der skal forberedes til et ekstra toilet i de store 

boliger. Charlotte Jakobsen Szøts tager dette ønske med i de videre forhandlinger, men det 

kan blive svært rent økonomisk. 

 

Byggeriet skal bygges indenfor rammebeløbet. Rammebeløbet er et fast beløb pr. m² og be-

løbet er fastsat af ministeriet. Rammebeløbet er ca. 24.000 kr. pr. m² pt. 

 

Charlotte Jakobsen Szøts orienterede om vejen der skal nedlægges, og udfordringerne med 

at få plads til det antal P-pladser der skal anlægges for Tømmergården II. 

 

Det er vigtigt at Tømmergården I bliver orienteret om nedlægningen af vejen og mulighe-

den for at anlægge P-pladser på dette areal. Sussi koordinerer dette med afdelingsbestyrel-

sen for Tømmergården I. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der kan anlægges 2 P-plaser til Tømmergården II 

på vejarealet. Dette arbejdes ind i projektet for Tømmergården II. 

 

Lokalplanen udarbejdes nu, og herefter skal den i høring. Det forventes at lokalplanen er 

godkendt i juni 2021, og herefter kan der sendes skema A til kommunen. 

 

Skema B forventes indsendt til kommunen i juli 2021 og byggestart i august 21 og en for-

ventet byggeperiode på 1 år. 

 

5. Sager til orientering 

Organisationsbestyrelsen orienteres om: 

Nybyggeri i Jyllinge 

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at Roskilde Nord ønsker at bygge seniorboli-

ger på den grund som Tornhøj har henvendt sig omkring. 

 

Roskilde Kommune arbejder nu med at skaffe grundkapital til projektet, og derfor kan byg-

gesagen formentlig blive en realitet tidligere end oprindelig forudsat. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 


