
 

Bestyrelsesmøde 03 - 08 - 16 
 
Fremmødt: Lisbet, Lotte og Theresa         Udeblevet: Anita 
 
Godkendelse af manglende dagsorden: Godkendt, det skal ikke ske igen:0) 
 

Opfølgning af sidste møde:  
Lotte mangler at underskrive en "nøgle" kvittering, det er uvist om Anita har underskrevet 
en. Alle har nu nøgle til den gamle gildesal, inkl viceværter og administrationen. 
Sommertur: Flot tilmelding, Theresa kontakter Trehøje turistfart og Djurs 
sommerland mht.  deltagerantal. 
Sommerfest: Lisbet og Theresa holder møde søndag den 7. august, de frivillige skal 
inkaldes til endnu et møde.   
Flag: Det blev besluttet, at vente med at få et flag til de nye kommer.  
 

Multihus:  
Det blev besluttet at vi vil spare på rengøringen i multihuset, da det ikke bliver brugt på 
samme måde, som da TUT havde til huse der. Derfor vil vi gerne have "toiletrengøring, 
gang og køkkengulv hver fredag. Rengøring af alt hver mandag hvor multihuset har været 
lejet ud i weekenden.  
 

Regnskab:  
Vi ønsker at følge med i, hvor mange penge vi har til rådighed resten af året, Theresa 
kontakter Hanne mht. det.  
 

Revy:  
Der er blevet søgt penge til revy mm. og vi er blevet bevilliget kr. 50.000 af Tuborg 
fonden... Fantastisk! 
 

Opladning af elscootere:  
Der er blevet spurgt om muligheder for dette i Brændgårdsparken... Afdelingsbestyrelsen 
har umiddelbart ingen ide om, hvor dette kunne arrangeres? Forslag modtages.  
 

Træer m.m:  
Theresa har talt med Kjeld og arbejdet mht. træer, molokker osv. bliver højest sansynligt 
påbegyndt i efteråret 2016... Hvordan går det med cykelstativerne? 
 

Afdelingsmøde:  
Lene Merrild tager referat, Hanne Skov gennemgår regneskab, Theresa forhører sig ved 
Birgitte hjul mht. om hun vil være dirigent. Mødet starter i år med spisning kl 18. 
 

Eventuelt:  
Campingvogne og trailerpark? Nej tak, Lotte sørger for sedler på pågældende vogne.   
Træer på kommunens grund ved nr. 21 banker mod muren, og er til stor gene for 
beboerne.   
Sara efterlyser årshjul, Theresa kontakter hende mht. dette.  
 
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 3/8 2016 
 
Administrationen har modtaget referatet den 3/8 2016 
Administrationen har gennemgået referatet den 5/8 2016 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Dagsorden: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Opfølgning af sidste møde: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Multihus: Kjeld Kristensen ændrer rengøringsaftalen med rengøringsfirmaet, og Jonna 

Madsen bestiller fortsat rengøring om mandagen, efter behov. 

 

Regnskab: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Revy: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Opladning af elscootere: Afdelingsbestyrelsen kan eventuelt tage kontakt til Kjeld 

Kristensen for en snak om muligheder (ferie til og med uge 34) 

 

Træer mm: Arbejdet med plantning af hække, buske og træer går i gang i uge 39. 

Cykelstativerne bliver sat op i uge 34. Tidsplanen for molokker er endnu ikke på plads. 

 

Afdelingsmøde: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Eventuelt: 

 Campingvogne og trailerpark: Ingen administrative bemærkninger. 

 Træer på kommunens grund: Kjeld Kristensen tager kontakt til Herning 

Kommune. 

 Årshjul: Ingen administrative bemærkninger. 

 


