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Dagsorden 

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

Beslutning: Bestyrelsen vedtager referatet. 

2. Næste møde og sted 

Beslutning:  Onsdag den 5. juli 2017 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Den 5. maj var der terrasseindvielse og der kom mange til arrangementet ca. 25 deltagere. Lisa havde 

skaffet donationer for omkring 500 kr. hos Lind Slagter og Menu på Dæmningen. Der er blevet lavet et 

regnskab, som fremover vil være at finde i beboerhuset. Et mindre overskud vil blive brugt til Skt. Hans. 

Lisa og Peter deltog ved repræsentantskabsmødet den 18. maj. God underholdning, men ikke noget at 

berette fra selve mødet. 

Urtehaven og væksthuset er kommet i drift og fungerer godt. Terrasseindvielsen har fået flere til at 

bruge huset. Legeområderne bliver mere brugt nu efter, at der er kommet flere børn i afdelingen. 
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Onsdag den 31. maj var alle voksne og især børn i afdelingen inviteret til orientering om vores 

affaldshåndtering. Peter og Kirsten fortalte og viste rundt i Containergården. Arrangementet var en 

succes og der blev givet mange gode og råd og spurgt ind. 

Torsdag den 1. juni var der markvandring i afdelingen. Fra Fruehøjgaard deltog Kjeld Kristensen og 

Martin Timm. Fra afdelingen deltog Lisa, Bente, Ivan, Peter og Torben. Referat er under udarbejdelse. 

Den uro omkring fællesspisningen der blev omtalt i seneste referat er blevet bilagt og Lisa og Torben 

fortsætter derfor som hidtil. Fællesspisningen er fortsat velbesøgt og har nu kørt som fast aktivitet i 

over et år. 

En beboer har et særligt ønske om at spare på strømmen i beboerhuset, men er i den anledning 

kommet til at spolere vores LAN (netværk) herunder forbindelsen til printeren. Det giver 

driftsproblemer, som endnu ikke er blevet bragt på plads. Udgifter til teknisk hjælp dækkes af 

afdelingens budget. 

4. Økonomi 

Kassebeholdning etc.  

Beslutning: Kassen stemmer. 

5. Planlægning 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, Torben 

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

 Opsætning af bål 23. juni Ivan, Peter 

Heks Udgifterne bliver dækket at kassen 23. juni Maria 

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

 Mette, Lisa 

Madlavning Salat og borddækning  Mette, Torben m.fl. 

Grillene Rengøring og klargøring  Ivan 
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Sange   Morten, Torben 

Bålvagt   Holger 

Oprydning   
Alle tilbageblivende 
hjælper til 

 

Beslutning: Tilmelding er åben for beboere i Børglumparken for deres familie og venner. 

Børglumparken giver salat og flûtes. Kød til grill og drikkevarer medbringer deltagerne selv. 

Der aftales nærmere med de ansvarlige. 

6. Markvandring, opsummering og evaluering 

Som nævnt under siden sidst er markvandring blevet afviklet. Bagefter var der som planlagt et 

kaffemøde i beboermødet.  

Konklusioner: Referat er under udarbejdelse. Bord/bænk-sæt er bestilt. Gelænder ved trappe til 

Væksthus. Team Grøn indkøber algefjerner til fællesbrug.  

7. Jubilæumsarrangement til efteråret 

Bestyrelsen vil indkalde til beboermøde om jubilæumsarrangementet i august. 

Beslutning: Idéen med arrangementet drøftes med de aktive beboere i Beboerhuset. 

8. Budget- og regnskabsmøde i juni 2017  

Ønsker, emner til mødet 

Beslutning: Peter aftaler mødedato med Hanne Skov. Dato aftales derefter med bestyrelsen. 

9. Emner til næste mødes dagsorden 

Beslutning:  

10. Evt. 

Forslag om fællesaftale om vinduespudsning for at sænke prisen. Jo flere, jo billigere… (Ansv. Lisa). 

 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 



90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 7/6 2017 

Administrationen har modtaget referatet den 7/6 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 12/6 2017 

Administrationens bemærkninger til referatet: 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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