
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober kl. 18.30 
 
Fremmødt: Theresa, Lotte, Tanya, Lisbet og Martin 
Afbud: Liselotte 
Udeblevet: Anita 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Konstituering:  
Bestyrelsen består af:  Formand - Theresa Ahle.... Næstformand - Lotte Jensen.... Kasserer 
- Lisbet Sørensen... Medlem - Anita Larsen....Medlem Liselotte Jensen.... Suppleant - 
Tanya Andersen.... Suppleant Martin Andreassen 
 
Aktivitetsgruppe:  
Karsten Nymann, Lillian Nykjær og Marianne Andreassen deltog i mødet under dette 
punkt, da de ønsker at være en del af aktivitetsgruppen, sammen med Liselotte Jensen 
som er fraværende pga. sygdom. Der er stadig plads til flere i aktivitetsgruppen ( 7 
medlemmer ) . Fra 1. januar 2017 råder aktivitetsgruppen over 150.000 til aktiviteter i 
Brændgårdsparken, dette er IKKE ensbetydende med at de skal stå for aktiviteterne. 
Derimod kan folk i Brændgårdsparken komme til dem hvis de mangler råd, vejledning og 
booking af multihus/gildesal samt penge til en aktivitet. Der blev ridset en masse 
aktiviteter op både nye som gamle, der vil komme i årshjulet, årshjulet vil blive sendt til 
beboerne i Brændgårdsparken.  
 
Afdelingsmøde: 
Mødet gik efter vores mening fint, måske skal man en anden gang vente med at uddele 
stemmesedler til man har spist, da det skabte en del forvirring, når folk skulle ud og ryge 
mm. Lotte kontakter Villy i nr. 1 så vi kan følge op på problemet med at det suser ind. Vi 
afventer forslag mht. aflukning af carportene ( Birgitte nævnte man kunne se på en 
løsning som på Sønderager? ) 
 
Gildesal:  
Der mangler stadig at blive malet lidt og syet/ophængt forhæng. Der er indkøbt glas og 
service men mangler : skåle, termokander,  viskestykker mm., støvsuger, spand og andre 
rengøringsartikler. Udover det er der et stort ønske om et poolbord. Vi har efter sigende 
fået foræret computer og projektor af Erik Thorstenson. 
Vi ønsker at få etableret internet i gildesalen.  
Stof til forhæng og nøgler til gildesal mm. skal hentes ved tidligere næstformand Anita 
Larsen.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Eventuelt: 

- Terrasse ved multihus skal laves 

- Nyt skilt skal hænges op ved storskrald + nøddør (de er i stykker) 

- Hvorfor er borde mm. pillet ned i de gamle vaskekældre? Det har vi ikke bedt om.  

- Hvorfor er rørene bag vaskemaskinerne i vaskekældrene ikke skiftet? 

- Trailere + campingvogne skal fjernes, hvordan ordner vi det? 

- Det blev oplyst, at man kun må have en hund eller en kat uanset hvem man er.  

- Træer fra haverne bag carportene skulle være klippet væk fra carportene, da 
hækkene blev klippet iflg. aftale. 

- Nedløbsrør ved carportene skulle være renset ligeledes iflg. aftale ved 
markvandring.  
 
 
 

  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 6/10 2016 
 
Administrationen har modtaget referatet den 16/10 2016 
Administrationen har gennemgået referatet den 21/10 2016 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Konstituering: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Aktivitetsgruppe: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Afdelingsmøde:  

Løsningen fra Sønderager med hensyn til lukning af carportene: Det tager Kjeld 

Kristensen med på næste ’markvandring’. 

 

Gildesal: 

Etablering af internet: Administrationen undersøger mulighederne. Prisen ligger 

omkring kr. 10.000,- for etablering af logningsudstyr. Hertil kommer en månedlig 

driftsudgift på internetforbindelsen og på logningen. Hanne Skov og Kjeld Kristensen 

vil gerne have et møde med afdelingsbestyrelsen omkring praktikken i muligheden for 

internet i fælleshuset (logning, midlertidige adgangskoder mv). 

 

Eventuelt: 

Terrasse ved Multihus: Kjeld Kristensen har fået tilbud hjem på udvidelse af terrassen 

+ hegn (støj). Han afventer i øjeblikket afslutningen af det store haveprojekt (pga. 

økonomi). 

 

Nyt skilt ved storskrald: Kjeld Kristensen ser på en løsning. 

 

Borde i de gamle vaskekældre: Kjeld Kristensen oplyser, at alt er ryddet væk i 

forbindelse med nedlægningen af de 2 vaskerier. 

 

Rørene bag vaskemaskiner i vaskekældrene: Ifølge Kjeld Kristensen er rørene ikke 

udskiftet, fordi det ikke er med i projektet. 

 

Trailere og campingvogne skal fjernes: Boligselskabet har ikke lovhjemmel til at fjerne 

dem. Administrationen undersøger, om den lokale parkeringsbekendtgørelse for 

Herning Kommune, der trådte i kraft pr. 1/1 2015, kan gøre en forskel. 

Alternativt kan afdelingen overveje muligheden for et privat parkeringsvagtselskab. 

 

En hund eller en kat, uanset hvem man er: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Beskæring af træer bag carportene: Kjeld Kristensen oplyser, at de bliver klippet i 

løbet af november måned. 

 

Rensning af nedløbsrør ved carportene: Kjeld Kristensen oplyser, at nedløbsrørene 

bliver renset både om foråret og om efteråret. Afventer pt. løvfald. 

 


