
Afdeling Børglumparken    
Tæt på naturen 

v/Torben Ringsø Jensen, afdelingsformand 
Børglumvej 87 · 7400 Herning 3. maj 2017 
M: 22 73 11 58 · E: torben@boerglumparken.dk 

 

 

  
Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Ordinært bestyrelsesmøde 

Formål 
Planlægning af aktiviteter 

Tid 
Onsdag den 3. maj 2017  

kl. 16.15 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, 

Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen  

Ivan Lauridsen 

Lisa Fuhlendorff, suppleant 

Mette Lund Simonsen (afbud) 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

 

 

Dagsorden 

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

Beslutning: Torben sender referat fra april-mødet til Fruehøjgaard.  

2. Næste møde og sted 

Beslutning:  Onsdag den 7. juni 2017 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Lisa og Torben har besluttet sig at trække sig ud af al planlægning og styring af fællesspisning. 

Beslutningen har dog virksom først efter indvielsen af terrassen på fredag den 5. maj. Tilmelding og 

planlægning er derfor overdraget til Ketty og Gertrud. Fremtidige tilmelding skal derfor ske, fortsat 

senest onsdag og pengene skal lægges i Gertruds postkasse. Husk at angive husnr. og antal. 

Torben har haft et konstruktivt møde med direktør, Birgitte Juhl omkring Fruehøjgaards skiltepolitik. 

Det fremgik af mødet, at Birgitte deler vores synspunkter på rigtigt mange strækninger og at der 

kommer et stærkt ændret udkast til nye skilte. Mødet var godt og frugtbart. 
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Torben, Peter og Lisa deltager i kursus om håndtering af konflikter den 2. maj. Indbudt af Sara Terp. 

Affaldssystemerne er på plads og afventer kommunens nye kørselsplaner. 

4. Økonomi 

Kassebeholdning etc.  

Beslutning: Kassen stemmer.  

5. Terrasseindvielse den 5. maj  

Væksthuset og terrassen står klar til at tage imod. Bordbænkene bliver bragt på plads af de grønne folk 

og døren ordnet. Der når ikke at komme et gelænder på plads. Torben og Lisa står for indkøb og 

forberedelserne, men der er plads til flere hænder. Lisa har endnu engang sparet os for rigtigt mange 

penge ved at få sponseret både af Lind Slagter og Meny. 

Beslutning: Aktiviteten kører som planlagt. Hvis der efter Terrasseindvielsen er et overskud af mad eller 

penge, bruges det til Skt. Hans aften. 

6. Urtehave og plantekasser - klargøring 

Grøn Team har lovet at indkøbe muld, nye plantekasser, så snart vi siger til. Med mindre vi selv sørger 

for det. 

Beslutning: Torben retter henvendelse til Team Grøn om bestilt plantejord og gelænder.  

7. Jubilæumsarrangement til efteråret 

Er der tilstrækkelige ressourcer og opbakning til at gennemføre arrangementet? 

Beslutning: Der arrangeres et planlægningsmøde i midten af juni måned. Bestyrelsen er indstillet på, at 

alle sejl sættes til.  

8. Foredrag og arrangement omkring Bobbie den 18. maj  

Forberedelser og tanker om dagens forløb 

Beslutning: Bestyrelsen ønsker at finde et alternativ til Bobbie. Eventuelt en workshop. 

9. Erfaringer fra kurset 

Vi har fortsat midler tilbage fra puljen til foreningsudvikling. Kan vi benytte muligheder for at skabe 

større lyst til at være bidragyder og skal en større opbakning til de aktive igennem et arrangement?! 

Beslutning: Det kunne workshoppen, nævnt i pkt. 8 bruges i den forbindelse. 
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10. Markvandring 2017, juni måned. 

Inspektøren og Team Grøn møder afdelingsbestyrelsen for at aftale de forbedringsarbejder, der skal 

foretages i Børglumparken år 2017/18. 

Er der siden kommer flere ting til markvandring?! 

Emner til Markvandring:  

Fremtiden for affaldsskurene, når de tømmes efter de nedgravede affaldssystemer er taget i brug. 

Efter Markvandringen ønsker afdelingsbestyrelsen at opsummere referatet over en kop kaffe i 

Beboerhuset. 

11. Emner til næste mødes dagsorden 

Beslutning:  

- Markvandring 

- Jubilæumsfest 

- Skt. Hans 

 

12. Evt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 
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Afdelingsbestyrelsens møde den 3/5 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 3/5 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 4/5 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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