
Referat fra mødet vedrørende oprettelse af et nyt bofællesskab i Storkøbenhavn 

d. 23. oktober 2019 

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

Landsleder Tove Søgaard bød velkommen til mødet.  

Efter indledningen gav formand Kjeld Pedersen og næstformand Henrik Hansen en orientering og 

status på bestyrelsen arbejde for at oprette et bofællesskab i Storkøbenhavn. Stor ros til 

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

Storkøbenhavn, og der gives en klar opfordring til, at der forsat informeres muligheden for at 

udfylde et interesseskema. Når det er vigtigt, er det fordi, det skal give en pejling af, hvor mange der, 

når tiden kommer, der har interesse og visitation til at kunne flytte ind i bofællesskabet. 

Interesseskema kan fortsat rekvireres hos Tove Søgaard tove@k-h.dk  

Nedenstående er bilag til orienteringen om arbejdsprocessen. 

Bestyrelsen har fået udarbejdet et projektforslag. Det er gjort fordi, det er vigtigt i de afsøgende 

dialoger i forhold til evt. køb af grund, at der kan præsenteres konkrete ideer og ambitioner i forhold 

til projektet. 

Projektet er, som skrevet, et forslag og bestemt ikke endeligt. Kan se i nedenstående præsentation. 

Interessemøde 23. 
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Bestyrelsen har i det forgange år haft kontakt til flere kommuner for at forhøre sig om mulighederne 

for at etablere et bofællesskab. Det har været gode og konstruktive dialoger, men der har ikke været 

nogen af kontakterne, der har åbnet op for konkrete muligheder. 

Dog har bestyrelsen fået bekræftet, at der i en kommune på Københavns Vestegn er igangsat en 

politisk proces i forhold til projektet. I praksis betyder det, at der sker en behandling af projektet i 

november/december måned i udvalg og kommunalbestyrelse. 

I forhold til finansieringen af et projekt, er der forsat dialog med mulige fonde og der er ligeledes vist 

interesse og opfordring til at søge midler. 

Hvis der er kendskab til private donationer eller långivere, opfordres der til kontakt til Kjeld 

Pedersen, Henrik Hansen eller Tove Søgaard. 

Bestyrelsen inviterede til dialog og der blev talt om holdninger til rekruttering, arbejdsmiljø og 

bæredygtighed. 

Bestyrelsen gav klart udtryk for, at man ønskede et sted, hvor der skulle være mulighed for at leve et 

godt og sundt liv. Der blev diskuteret muligheder for køkkenfaciliteter, varmtvandsbassin og 

wellness. Debatten og respons var positiv og konstruktiv. Der kom flere gode ideer frem på mødet.  

Husk at følge udviklingen på bofællesskabets facebookside. 

https://www.facebook.com/groups/155819391740937/ 

mailto:tove@k-h.dk
https://www.facebook.com/groups/155819391740937/


Efter kaffen fortsatte dialogen. 

Tove Søgaard afsluttede aftenen. 

 

 

Medlemmer Civilt job/ 

Uddannelse 

Adresse Mailadresse Telefon 

Kjeld Pedersen 

Formand 

Agronom, cand. 

Agro 

Ellekilde 7,  

2635 Ishøj 

kjeldoganni@mail.dk 22 43 64 65 

Henrik Hansen 

Næstformand 

Afdelingsdirektør 

(pens) 

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 

 

 

Ref. Tove Søgaard 
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