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Afbud: Ivan Lauridsen

Dagsorden 

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

Beslutning: Bestyrelsen godkender dagsorden og referat. 

2. Næste møde (konstituerende) og sted 

Beslutning: onsdag den 13. september 2017 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Den 21. august er der arbejdsmøde omkring budget for 2017 i administrationen. Deltagere er Bente, Ivan, 

Lisa, Peter, Torben, Hanne Skov og Birgitte Juhl. 

Den 30. august: Fruehøjgaard annoncerer efter flere frivillige sociale viceværter. 

Der sker rørbrud på et fjernvarmerør under nr. 77.  

Ordningen med en frivillig social vicevært ændres ud fra de erfaringer, der er høstet siden februar. 
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Den 1. september køber Grøn Team algefjerner, som herefter er til rådighed til rensning af altaner! (se 

nedenfor) 

4. Økonomi 

Kassebeholdning etc. Regnskab for seneste bestyrelsesår. 

Beslutning: Kassereren fremlægger kassekladde for bestyrelsens rådighedsbeløb. Kassen stemmer; 

bestyrelsen godkender.  

5. Afdelingsmøde 

Stemmesedler er på vej. Antal deltagere til spisning ved vi om onsdagen, og maden bestilles torsdag. Øl, 

vand og smørrebrød samt kaffe, fløde og sukker skal hentes mandag. Lisa kommer med småkager. Vand 

med isterning til selve mødet. Der skal stilles borde op. Vi kommer alle i god tid i år! Der skal udpeges 

ansvarlige til: 

1. Bestilling af smørrebrød - hvem? 

2. Hentning af smørrebrød - hvem? 

3. Hentning af øl og vand - hvem? 

4. Registrering af de fremmødte i følge beboerliste og udlevering af stemmesedler - hvem? 

5. Laves kaffe og stilles kopper og tallerkner frem - hvem? 

6. Div. Rettelse til forslag om skure! 

7. Årets frivillige? 

Beslutning:  

Bestilling af smørrebrød til 20 tilmeldte personer.  

Ad 1, 2 og 3. Bestilling, afhentning af smørrebrød: Lisa og Bente. Afhentning af øl og vand: Lisa og Mette. 

Ad 4. Registrering af fremmødte: Peter. 

Ad 5: Anretning sker søndag. Café-stil. 

Ad 6. Ændringsforslag formuleret af Torben. 

Ad 7: Bestyrelsen tilslutter sig idéen med årets frivillig. Beslutning lægges ud til beboerne. Et passende 

tidspunkt for tildelingen bliver til Skt. Hans. 

6. Tema: frihed og fællesskab 

Drøftelse om tilslutning til fællesarrangementer. Er der noget vi kan ændre på, så flere får lyst og grund til at 

deltage i vores aktiviteter. Er der aktiviteter, som vi mangler at etablere. Som kunne være af interesse for 

andre beboere? 

Beslutning: Bestyrelsen tager del i den debat, der forhåbentlig kommer. Dialogen vil have udgangspunkt i 

de erfaringer, der er høstet i afdelingen. 
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7. Kommende aktiviteter 

1. Julearrangementer? 

2. Nytår? 

Beslutning: Julearrangementet ’springer’ vi over i år og energien lægges på julefrokost og nytårsaften. 

8. Blomsterkasser i øverste gård 

Beslutning: Lisa kontakter Produktionsskolen for priser og design. 

9. Algefjerner 

Der er brug for information og brugervejledning. 

Beslutning: Torben fremstiller informationsmateriale efter afdelingsmødet. 

10. Emner til næste mødes dagsorden 

Beslutning: Konstituering. Drøftelse af Afdelingsbestyrelsens arbejdsform. Forretningsorden for 

Afdelingsbestyrelsen. Aktivitetsplan; idéer til aktiviteter 2018. Konklusionerne efter Afdelingsmødet.  

11. Evt. 

 

Referent 

Peter Østergaard Eriksen 

 



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 6/9 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 8/9 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 11/9 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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