
Referat fra mødet vedrørende oprettelse af et nyt bofællesskab i Storkøbenhavn 

d. 28. november 2018 

Efter velkomst blev mødet indledt med sang, refleksion og bøn. 

Landsleder Tove Søgaard bød velkommen til mødet. Der blev fra KH givet anerkendelse og 

opbakning til arbejdet vedrørende oprettelse af et bofællesskab i Storkøbenhavn. Stor ros til 

arbejdsgruppen for et engageret og ihærdigt arbejde. Der er forsat interesse for bofællesskab i 

Storkøbenhavn. Det er KH´s vurdering at der er behov for bofællesskaber der kan efterkomme 

forskellige behov.  

* Orientering om arbejdsprocessen indtil november 2018. 
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* Formand for arbejdsgruppen Kjeld Pedersen fortæller om bestyrelsen og dennes konstituering. 

Medlemmer Civilt job/ 
Uddannelse 

Adresse Mailadresse Telefon 

Kjeld Pedersen 
Formand 

Agronom, cand. 
Agro 

Ellekilde 7,  
2635 Ishøj 

kjeldoganni@mail.dk 23 24 
68 62 

Henrik Hansen 
Næstformand 

Chefkonsulent Hagens Alle 
36,  
2900 
Hellerup 

birtehagelund@mail.dk  25 42 
43 38 

Marianne Rønne-
Rasmussen 
Kasserer  

Farmaceut, 
cand. pharm  

Rønagervej 8,  
2670 Greve 

marianne@sky-
world.dk 

30 75 
13 48 

Michael Alstrøm Advokat Tyborøn Alle 
18 
2720 Vanløse 

mma@lundgrens.dk 20 70 
10 05 

Jette LaBianca Speciallæge i 
psykiatri 

Vedbæk 
Strandvej 
445,  
2950 
Vedbæk  

jlb@dadlnet.dk 21 72 
97 21 

Kim Lippert Socialpædagog Porsager 71, 
2620 
Albertslund 

kimlippert@live.dk  30 20 
61 60 

Elsbeth Sørensen Jordemoder Axelhøj 35, 
2610 
Rødovre 

elsbeth@roneklint.com 36 41 
38 35 
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* Præsentation af vedtægter. 

 

* Næstformand Henrik Hansen orienterer om de områder som arbejdsgruppen har fokuseret på. 

* Status på interesse og præsentation af oplysningslysningsskemaet v/ Tove. 

Skema til 

interesserede.doc
 

Der er stigende interesse for oprettelse af bofællesskabet. 

Der er kontakt til ca. 60 interesserede familier 

Der er i alt 24 interesserede i bofællesskabet (interesselisten) og 19 der aktuelt har indsendt 

ovenstående skema. Der er udsendt flere skemaer, som ventes retur. 

*Debatten og respons var positiv og konstruktiv. Der kom flere gode ideer frem på mødet. Bl.a. at 

der i forbindelse med indretningen af bofællesskabet kunne tilknyttes et lille rådgivende udvalg, 

hvor søskende til beboerne kunne komme med input og forslag. Der blev efterlyst lidt flere nyheder 

på Facebook. En mødedeltager meldte sig som mulig ressource omkring kommende IT-opgaver. Vi 

fik også noteret andre emner, som kunne være nyttige ressourcepersoner.  

 

Afslutning v/ Tove. 

 

 

 

Ref. Tove Søgaard 

  

 


