
Afdeling Børglumparken    
Tæt på naturen 

v/Torben Ringsø Jensen, afdelingsformand 
Børglumvej 87 · 7400 Herning 1. november 2017 
M: 22 73 11 58 · E: torben@boerglumparken.dk 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Opfølgning på aktivitetsplan 

Tid 
Onsdag den 1. november 2017  

kl. 16.15 til 19.00 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen, kasserer 

Ivan Lauridsen 

Lisa Fuhlendorff, suppleant 

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra: 
Cathrine Søgaard Andersen, suppleant 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dagsorden for dette møde  

Beslutning: Tilføjelse til dagsordenen:  

Punkt 8: Beslutninger om containergården. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 6. december 2017 kl. 16.15 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Væksthuset og terrassen er gjort klar til vinteren. Fællesspisning og cafeerne kører godt med god søgning. 

Der bliver udarbejdet et skema med ansvarlige på til fællesspisning og det fungerer godt.  

Der er fortsat problemer med uvedkommende, der går ind i containergården. 

Vandproblemerne i kælderen under nr. 83 er blevet afhjulpet.   

 Tilføjelse: Driftsinspektøren fortæller, at muren bag kælderrummene skal behandles mod indtrængende 

vand. En affugter har stået i kælderen. Peter har tømt affugterens 3,9 liter spildvandstank 20 gange for i alt 
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78 liter vand, som er suget ud af kælderrum og beboeres ting. Rensning af dræn og brønde har 

tilsyneladende virket godt. 

4. Forberedelse til julefrokost 

Forslag om at afdelingen bidrager med et beløb på 1000 kr. Der skal udpeges ansvarlige og der skal 

invitationer i postkasserne. 

Beslutning: Julefrokost afholdes den 9. december kl. 13. Afdelingsbestyrelsen vedtager at bruge 2000 kr. af 

de i budgettet afsatte midler som tilskud til julefrokost. Egenbetaling 40 kr. per deltager. Drikkevarer 

medbringer deltagere selv. 

5. Forberedelse til nytårsaften 

Hvad skal der ske på aftenen? Ideer efterlyses. 

Beslutning: Beboere i Børglumparken inviteres til Nytårsaften i Beboerhuset kl. 17. Der er mulighed for at se 

Dronningens Nytårstale på storskærm. Egenbetaling er 50 kr. per person. Drikkevarer medbringer deltagere 

selv. 

6. Bowling den 17. november 

Hvordan går det med tilmeldingerne? 

Beslutning: Der er plads til flere deltagere. Afdelingsbestyrelsen sender en påmindelse med rundt. 

7. Aktiviteter og planer for affaldsmøderne 2018 

Plan efterlyses. 

Beslutning: Næste møde med Kirsten Agerlund, Herning Kommune besøger Beboerhuset næste gang den 

29. november kl. 16 til 17. Emner: ny tøjcontainer, Hård plast, ”Deponi er?”.  ”Det er den enkelte beboers 

opgave at sortere sit affald rigtigt”. Sorteringsbord undersøges.  

8. Beslutning om containergården 

Afdelingsbestyrelsen ønsker, at der opstilles et trådbur til Hård plast i containergården. Der er et ønske 

blandt beboere i Børglumparken om at kunne frasortere Hård plast til genbrug. Trådburet skal modvirke, at 

der fejlsorteres Hård plast i de andre fraktioner. 

9. Evt. 

 Rettelser til beboermappen? [Peter]  

Beboermappen indeholder 2 dele:  

Husorden, som netop er vedtaget på Afdelingsmødet. 
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Og gode råd til beboere. Nogle af de råd trænger til en opdatering. 

Bestyrelsen læser det udsendte forslag, og sender rettelser til Peter Østergaard Eriksen. 

Afdelingsbestyrelsen mødes med udviklingskonsulent Sara Therp Uhre og souschef Hanne Skov fra 

Fruehøjgaard.  Mødet afholdes mandag den 20. november kl. 13:30 i Beboerhuset. Emne: frivillige 

viceværter. 

Forslag til ny folder om leje af Gæsteværelse er modtaget fra Jonna Madsen, Fruehøjgaard. 

Afdelingsbestyrelsen læser forslaget, og sender rettelsesforslag til Torben Ringsø Jensen. 

Emner til næste møde: Sociale viceværter.   
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Afdelingsbestyrelsens møde den 1/11 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 1/11 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 2/11 2017 
 
 
Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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