Referat for mødet i Teknikgruppen den 29. august 2018 på Rådhuset
Alle var til stede.
1 Michael havde foreslået, at der også skulle være en Boliggruppe. Alle 5 deltagere
ville gerne være i begge grupper. Teknikgruppen foreslår derfor at kalde gruppen
Teknik- og Boliggruppen. (TKBG)
2 Teknikgruppens indlæg til Dagsordenen blev gjort færdig. Grethe sender det til
Michael i dag, da Jørgen ikke kunne komme på nettet,
3 Bjørn ønskede en overordnet drøftelse af gruppens arbejdsområder
4. TOBG havde en meget udbytterig drøftelse om en række emner, der sluttede med
disse 3 beslutninger.
4.1 Jørgen kontakter OK-Fonden om et møde i september og Bofællesskaber og
Ældre - Venlige Boliger. Også kaldes Livsstils Boliger.
4.2 Lisbeth kontakter Danske Seniorer om deres boliginitiativ for at melde vores
gruppe på banen og få at holde os opdaterede med initiatvet i danske Seniorer.
4.3 Bjørn kontakter Propreco A/S om et møde om Bofællesskaber i oktober
4.4 Gruppen beder PMK om en oversigt over byggemuligheder i de næste 5 år,
4.5 Jørgen ringer til Anders Ejsing M.T. Højgaard 7012 2400 direkte 2558 6581 og
fortæller at gruppen gerne vil høre nyt om de 45 boliger i Nivå
Emner
*Referat af mødet hos M.T. Højgaard gøres færdigt
*Kørende Workshop om den nye Vision for Humlebæks Bymidte
Møde 4. september kl.19-21 på Kulturstationen om den nye Vision for Humlebæks
Bymidte
*Samarbejde med OK-Fonden
*SR deltagelse i de to årlige møder Borgmesteren har med Almennyttige
Boligselskaber SR opgave er at presse på at få gjort de ældre boliger Senior-Venlige
med elevatorer, så lejerne kan blive boende hele livet.
*Samarbejde med kommunen skal primært være med politikkerne.
*Samarbejde med TT Devellop. Ejerne af Humlebækcentret.
*Ingen af deltagerne har desværre hverken tid eller lyst til at gå ind i Fredensborgs
udvikling. Ingen af medlemmerne eller bor i Fredensborg
*Besøg i Holland for at se Demens landsbyer.
TKBG 16. september 2018

