
 

Bestyrelsesmøde 08 - 01 - 18 kl. 19.00 
 
Fremmødt: Lotte, Tanya, Lasse, Lars, Kaja og Theresa 
Afbud: Pia 
 
Dagsorden godkendt.  
 
Opfølgning af sidste møde:  

- Optælling i Multihuset: Tanya, Kaja og Pia.  
 
- Julefrokost den 20. januar: Vi mødes ved Multihuset kl. 17.30 
 
- Containere til julepapir mm.: Hurra Hurra det virker - Vi er dog blevet informeret af det 
grønne team omkring sortering i molokkerne ikke er så fantastisk. Herning kommune taler 
om at indføre bøder / afgifter pr. ton. Vi skal have snart have et nyhedsbrev ud, hvor vi 
ønsker dette emne omtalt.  
 
- Info tv: Tv i multihuset er blevet hængt op, Tanya har alle informationer omkring dette 
og deler det med Lasse, da de bliver "tovholdere", for at få dette til at køre. Hvis vi på sigt 
ønsker infoskærme i alle opgange, kan det tilsluttes det samme system.  
 
- Vi mangler at informere en beboer om det ukorrekte ophæng på altanen... Lotte og 
Theresa finder ud af dette.  
 
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken:  

- Oprydning i opgangene, det ser forfærdeligt ud i mange opgange med klapvogne, 
skostativer mm. Vi ønsker også dette omtalt i et nyhedsbrev. Vi vil i år gøre en større 
indsats for at komme det til livs.  
 
- Vi har søgt en fond om en hjertestarter og fået nej, dette er anden gang vi får nej. Vi har 
derfor besluttet, at vi selv køber en, der skal være ved multihuset og selvfølgelig tilmeldes 
Falck.  
 
- Vi har fået 10.000 kr. af Trygfonden til førstehjælpskursus. 
 
- Vi har i samarbejde med Bat (Teater) fået 10.000 kr. fra Fonden af 1844 til lejrtur til 
sommer. 
 
- Vi har i Fruehøjgaard fået 511.000 kr. af Trygfonden til videreudvikling af arbejdet med 
sociale viceværter i boligselskabets afdelinger.  
 
- Teammøde: Fruehøjgaard holder temamøde den 25. januar i Multihuset kl. 17 – 20, hvor 
frivillige laver mad. Tanya, Theresa og Kaja deltager i dette. Lotte kommer efter spisning.  



 

 
 
- Ekstraordinært afdelingsmøde 24. januar: Vi mødes i Multihuset kl. 18, hvor vi sætter 
borde og stole op. Vi serverer kaffe og småkager. Hanne Skov, Lene Merrild og Birgitte 
Juhl deltager i mødet.  
 
- AKG: Lisbet er trådt ud af banko - Theresa er i stedet trådt ind. Frivillige er begyndt at 
lave en kalender til køleskabet som kommer ud i postkasserne - dejligt.  
BUC ønsker åben en dag mere i ugen, dette tages dog først op på næste AKG møde. 
Theresa syntes, vi skal se tiden an til efter sommerferien, dermed ikke sagt at det er 
sådan det skal være.  
 
 
Eventuelt:  

- Der er mundtlig forslag fra Lisbet Sørensen omkring oplysning om, hvordan man får et 
nej tak til reklamer mærke på sin postkasse. Hun foreslår, at det kommer i det næste 
nummer af "Hjem til dig".... Hvilket vi syntes er en fantastisk ide og hermed videregivet til 
Carina Kjærsgaard.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 8/1 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 16/1 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 18/1 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Opfølgning af sidste møde: Ingen bemærkninger fra administrationen. 

Optælling i Multihuset: Ingen bemærkninger fra administrationen. 

Julefrokost: Ingen bemærkninger fra administrationen. 

Container til julepapir: Ingen bemærkninger fra administrationen. 

Info-tv: Af sikkerhedshensyn skal der udarbejdes en beskrivelse af, hvem der er 

ansvarlige for brugen, og hvad infoskærmen skal anvendes til. Beskrivelsen 

skal sendes til administrationen. Kontakt eventuelt Hanne Skov for nærmere 

forklaring. 
 

Ikke korrekt ophæng på altan: Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

 

Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

 

Eventuelt: 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 


