Afdeling Børglumparken

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

18. maj 2020

Afdelingsbestyrelsesmøde
Emner
Markvandring og værksted.

Tid
Mandag den 18. maj 2020
kl. 17.00

Sted
Skype

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

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde
Se referat bilag A.
Beslutning: Referatet godkendt. Punktet evt. tilføjes i løbet af mødet.

2. Økonomi
Status: Ingen bevægelser.

3. Markvandring
Vi skal have vore ønsker med til markvandring tirsdag den 19. maj. Det kunne være:
•

Buske mangler at blive genplantet

•

Maling af væksthuset

•

Oliespild i haveskuret

•

Facadebeplantning på gavlen ved nr. 57

•
•

Skure males/vedligeholdes
Vandhane ved miljøgården

•

Boede-bænke males

•
•

Slange fra kælder til væksthus/urtehave
Lampe på diagonalstien

Beslutning:
Facadebeplantning på væg nr. 57 og 71. Vedtaget.
Skure males og vedligeholdes. Væksthus males. Vandhane ved Miljøgård. Borde/bænke-sæt.
Vandslange fra kælder til Væksthus. Lampen på diagonalstien.
Deltagere: Mette, Lisa, Poornima, Lene, Torben, Peter. Mødested: Beboerhuset.
Håndværkerne er tæt på at være færdige. Borde og stole: der arbejdes på at komme videre.
Børnehjørnet er blandt det første inventar, der skal monteres.

4. Værksted i lille vaskeri
Der tegner sig et mere og mere klart billede af en funktionsopdelt brug af vores fælles lokaler.
Miljøgården til affald, Genbrugsen til byttecentral, Gæsteværelse, Værksted i tidligere lille vaskeri,
Gildesal, Beboerhus, Pavillon, Haveskur, og Væksthus.
Genbrugsen er indrettet. Haveskuret er ved at blive indrettet (lørdag). Tilbage står lige nu
værkstedet og spørgsmålet er om rummet skal målrettes følgende aktiviteter?
Aktiviteter i værkstedet
•

Alm. reparationer

•

Træ- og snedkerarbejder

•
•

Plexiglas, glas, plastik samt billederammer
Elektronik og el

•

Male og spraymale

•

Reparation af cykler

•
•

Upgrading (fra skrot til slot)
Lifehacks (betegnelsen for alle de ting, der gør tingene lidt lettere, samtidigt med at man
bliver mere produktiv)

Andre aktiviteter som fælles TV og bobspil kunne med fordel foregå i beboerhuset. På den måde
kan alle aktiviteter, der evt. støver og sviner, være henlagt til værkstedet. Det er også nemmere at
formidle, hvad der bør foregå hvor.
Beslutning: Der er bred enighed om at de foreslåede anvendelser af Haveskur, Værksted og
Beboerhus. Godkendt.
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Hvis værkstedet alene skal være for aktiviteter, der sviner og støver, skal det også være nemt at
holde rent og i øvrigt være nemt at holde orden i. Der bliver brug for et egnet bord.
Et samtale-arbejdsbord i træ kan være en smart løsning, som forener ønsket om et
praktisk/funktionelt bord med ønsket om, at man skal kunne snakke sammen, mens man arbejder
med opgaverne. Sara Terp har tilbudt at hjælpe med projektet, hvis vi fastholder, at rummet er for
de mange, og at det er en social aktivitet. Evt. som fælles reparationscafé. Sara Terp kan hjælpe
med at søge fonde.
Forslag Torben og Henry laver en arbejdsskitse på et funktionelt værksted (arbejdsbord,
værktøjsvæg mm.), som Sara Terp kan søge midler ud fra.
Beslutning: Godkendt. Der indledes et samarbejde ved Sara Terp Uhre, Fruehøjgaard med henblik
på at søge fonde.

5. Evt.
Evt. Blomsterplantning lørdag den 23. maj - samme dag som renovering af Haveskuret.
Midsommerfest 20. juni: der tales om mulig for afvikling.
Grillen i øverste gård: medbringes på Markvandring.
Næste møde: 8. juni kl. 17. Hvis regeringen siger god for at mødes fysisk, sker det i stedet for på
Skype.

Med venlig hilsen
Torben Ringsø Jensen
/formand

Bilag
A. Bestyrelsesmøde referat
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90104 Afdeling Børglumparken
Afdelingsbestyrelsens møde den 18/5 2020
Administrationen har modtaget referatet den 18/5 2020
Administrationen har gennemgået referatet den 19/5 2020

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

