Afdeling Børglumparken

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

2. marts 2020

Afdelingsbestyrelsesmøde
Emner

Påskefrokost, arbejdsdage, oprydning,
hund og kat og evaluering.

Indkaldt

Henry Lodahl Pedersen
Lene Boesen
Lisa Fuhlendorff
Mette Lund Simonsen
Peter Østergaard Eriksen, referent
Poornima Lakshmi
Torben Ringsø Jensen, formand

Tid

Tirsdag den 3. marts 2020
kl. 16.00

Sted

Børglumvej 87 st.tv., Herning

Afbud fra

Maja Lybæk, kasserer
Poornima Lakshmi

Dagsorden
1. Godkendelse af forretningsorden, referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde
Se referat bilag A og B.
Beslutning:

2. Økonomi
Kassereren opgør kassebeholdningen.
Beslutning:

3. Næste mødedato
Forslag ifølge mødeplanen mandag den 6. april kl. 16.00.
Beslutning:

4. Dato for julefrokost

5. Påskefrokost den 11. april
Vi har afholdt påskefrokost flere gange nu. Hvis beboerhuset er færdig til påske kunne
påskefrokost udgøre vores officielle indvielse af huset.
Hvornår gør hvem hvad?
Beslutning:

6. Væksthuset og grøntsagshaven (udsat punkt fra sidste møde)
Peter N. er blevet spurgt og han er med på at vi finder en eller to arbejdsdage. Gerne sidst i marts.
Det kunne være en søndag og tirsdag.
Forslag: søndag den 28. marts og tirsdag den 31. marts.
Beslutning:

7. Oprydning i værksted i nederste gård (det tidligere barnevognsskur) og lille vaskeri
Der er et behov for oprydning. Bestyrelsen kunne overveje at rydde op værkstedet og lille vaskeri
imens beboerhuset fortsat er undervejs. Der er mange ting, vi allerede nu ved vi aldrig kommer til
at bruge og når beboerhuset skal tages i brug for vi mere ro på til opgaven med indretning.
Forslag at vi mødes lørdag den 21. marts til fælles indsats.
Beslutning:

8. Kampagne mod hunde og katte i afdelingen
FHG skal gøre alvor af reglen om, at de beboere, som holder husdyr enten skiller sig af med dem
eller fraflytter. Mette forklarer nærmere.
Beslutning:

9. Evaluering af afdelingsmødet i september 2019
Evaluering af afdelingsmøde kan gøre næste afdelingsmøde bedre. Peter har et oplæg med.
Evaluering:

10. Siden sidst
Herning har meldt tilbage, at de er meget interesseret i et samarbejde omkring Den lange
Skovhave. Området er begrænset af fredningsbestemmelser, men Natur og Grønne områder vil
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gerne hjælpe med at få en dispensation igennem. Projektet skal rettes til og genfremsendes til
kommunen. Tidshorisont er anlæggelse en gang i efteråret.
Der har været en pause i Beboerhuset. Køkkenhalvøen skal rykkes og det forsinker projektet.
Håndværkerne går i gang igen i uge 11-12. Bestyrelsen har været i gang med at finde udstyr til
køkkendelen og den kreative gruppe har været i gang og tirsdag den 11. januar var gruppen samlet
med bestyrelsen og Sara for at overveje mulighederne for huset.
Fastelavn blev afviklet med stor succes søndag den 1. marts, hvor der var godt 40 deltagere, børn
og voksne.

11. Afventende opgaver
Infoskilte i afdelingen.

12. Punkter til næste bestyrelsesmøde

13. Evt.

Med venlig hilsen
Peter Østergaard Eriksen
/referent

Bilag
A. Bestyrelsesmøde referat
B. Udkast til forretningsorden
C. Evalueringsskema [Peter Østergaard Eriksen]
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