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Dagsorden 

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

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen vedtager referatet. 

2. Næste møde og sted 

Beslutning: Onsdag den 2. august 2017 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Det ny affaldssystem er endelig blevet taget i brug.  

Derfor er skurene nu til fri afbenyttelse. Til efteråret gennemgår vi hvordan skurene bliver brugt og 

laver på den baggrund et oplæg til beslutning på afdelingsmødet. 

Malerne er stort set færdige med at male skurene. De mangler endnu væksthuset og nogle enkelte 

andre steder. 

Nye bord/bænk-sæt er ankommet.  Vi glæder os over den lyse farve, som vi gerne ser bevaret. 
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Peter har efter beslutning i forbindelse med markvandring fået overdraget opgaven med at holde orden 

i containergården. Formålet er at opnå erfaringer med containergården og sortering. 

4. Økonomi 

Kassebeholdning etc.  

Beslutning: Kassen stemmer. 

5. Evaluering af Sankthans den 23. juni  

Som tilbagevendende aktivitet hvert år har afdelingen afholdt Sankthans. 

Opgave Løsning Deadline Ansvarlig 

Opfordring Facebook 10. juni  

 Hjemmesiden 10. juni Torben 

Nyhedsbrev Tekst, sætning, print og omdeling 

10. juni, 
tilmelding 
senest 21. 
juni 2017 

Claus 

Brænde til bål Forespørg teknisk skole, trailer og hentning 15. juni Peter og Ivan 

 Opsætning af bål 23. juni Ivan, Peter 

Heks Udgifterne bliver dækket at kassen 23. juni 
Maria, blev overtaget 
af Peter, Morten og 
Cathrine 

Indkøb 
Salat, flutes, duge, servietter, kul, 
tændingsbriketter 

 Mette, Lisa 

Madlavning Salat og borddækning  
Maria, Lisa, Mette, 
Helle, Cathrine m.fl. 

Grillene Rengøring og klargøring  Ivan 

Sange   Morten, Torben 

Bålvagt   
Holger, blev overtaget 
af Erik, Stefan, Mette, 
Ivan og Torben  

Oprydning   
Alle tilbageblivende 
hjælper til 
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Evaluering: Sankt Hans var igen en succes. I år gik det rigtig godt med at få mange til at hjælpe til med 

alt det praktiske. 

6. Aktivitet for børnene i afdelingen 

Vi kunne meget passende arrangere en bålaften med snobrød og skumfiduser for børn og barnlige 

sjæle.  

Beslutning: Vi inviterer alle børn i Børglumparken til hyggeligt samvær lørdag den 29. juli kl. 17:30. 

Torben udgiver et udkast med en ’todo’-liste. 

7. Udflugt til Vedersø  

Ivan og Susanne har flere gange inviteret til hyggedag i Vedersø. Vi kan arrangere det med kørsel i egen 

bil og evt. udflugt til stranden eller tilsvarende, før vi slutter af hos de to. 

Beslutning: Datoen afstemmes med Susanne og Ivan. Forslag til dato kunne være 21. juli eller den 4. 

august. Torben udgiver en todo-liste. 

8. Overvejelser vedr. 2018-budgettet 

Afdelingen har ifølge regnskabet for 2016 et overskud på godt 600.000 kr. 

Beslutning: Det står lidt uklart hvilket overskud der er tale om i udsendt mail/regnskab. Bestyrelsen vil 

drøfte sagen med FHG på planlagt møde i august. Udgangspunkt er for os at evt. overskud kommer alle 

lejere til gode og det kun i anden omgang bliver brugt til afskrivning.  

9. Emner til næste mødes dagsorden 

Beslutning: Afdelingsmøde 2017. Datoforslag fra Fruehøjgaard: mandag den 11. sept. 2017 kl. 17. 

Angående tema på afdelingsmødet: det arbejder vi på. 

10. Evt. 

Opfølgning på køkken i beboerhuset, algefjerner i værkstedet, vinduespudsning og tjørnehækken. 

Information om skurenes brug skal ud i et nyhedsbrev. 

Information om brug af de affaldsrum, der nu er blevet ledige, vil komme ud i et nyhedsbrev til alle 

beboerne snarest. 

Spørgsmål til Team Grøn: Kan de nedgravede affaldsbeholdere aflåses i forbindelse med nytår?  

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen, Afdelingsformand 
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Administrationen har modtaget referatet den 5/7 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 7/7 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
1. Godkendelse af referat 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

2. Næste møde 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

3. Siden sidst 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

4. Økonomi 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

5. Evaluering af Sankthans 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

6. Aktivitet for børnene i afdelingen 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

7. Udflugt til Vedersø 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

8. Overvejelser vedr. 2018-budgettet 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

9. Emner til næste mødes dagsorden 

Ingen administrative bemærkninger. 

 

10. Eventuelt 
Opfølgning: Ingen administrative bemærkninger. 

Information om brug af affaldsrum: Ingen administrative bemærkninger. 

Kan de nedgravede affaldsbeholdere aflåses i forbindelse med nytår?: Nej, det kan 

de - ifølge Kjeld Kristensen – ikke. 
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