
 

 

 

Bestyrelsesmøde 16 - 05 - 19 kl. 18.30 
 
Fremmødt: Lasse, Lotte, Kaja og Theresa  

Afbud: Karsten 
 
Dagsorden godkendt.  
 
• Opfølgning sidste møde:  

Anlæg i multihuset virker stadig ikke - Firmaet venter på, at få tilsendt materiale.  
Konflikt og kommunikationskursus med Lone Nedergaard blev som bekendt aflyst pga. 
sygdom, Lone er nu blevet rask igen. Vi overvejer at holde 2 kurser i stedet for 3, 
da det vil blive for presset, at holde et før sommerferien.  
Udskiftning af låse i kælderene går i gang efter ferien.  
 
• Livet i og omkring Brændgårdsparken:  

Vi har haft jubilæum og er ret tilfredse med dagen, der forløb planmæssigt. Stort 
skulderklap til alle frivillige.  
Vi fik 5000 kr i gave fra Fruehøjgaard, som skal bruges til et socialt arrangement, enkelte 
forslag kom op, vi lægger hovederne i blød til næste møde.  
Tre frivillige har meldt sig til at planlægge sommertur - Theresa kontakter dem og hører 
deres plan, de har 32.500 til rådighed iflg.  årshjulet.  
Vi kigger regnskabet igennem, vi har enkelte spørgsmål. Theresa kontakter Hanne 
mandag og afleverer det forhåbentlig godkendte regnskab.  
Der er for ofte bøvl med elevatorene, vi taler med Kjeld om det, når han kommer fra 
ferie.  
Der er forslag om, at bestyrelsen tager ud og spiser sammen efter sommerferien, alle 
syntes det er en god ide. 
Team Teateret er begyndt at benytte multihuset og området til deres forstilling "Glimt", 
to medarbejdere deltager i sidste del af mødet og vi forventningsafstemmer tingene:0) De 
gør opmærksom på kulturfesten i Herning 15. juni, hvor Team teateret har åbent hus, de 
har 50 års jubilæum ligesom os.  
 
• PTF:  

Vi er generelt skuffet over den manglende synlighed i BP, samtidig hører vi fra andre 
afdelinger, at man heller ikke ser dem der. Vi har fået tilsendt et referat fra 
beboerpanelmødet som Karsten har deltaet i. Der er en masse gode målsætninger, det 
kunne være dejligt med en handleplan. De har alligevel været her i et halv år ud af 2 år 
nu, hvor vi ikke kan se der er sket noget, man kan ikke blive ved med at dække det med, 
at de lige skal i gang. Det skal dog siges, at BUC har glæde af samarbejdet med Torben, 
men det havde de også inden PTF i hans virke som SSP.  
 
 
 



 

 
 
 
• Repræsentantskabsmøde: 

Efter sigende deltager alle, kun Lasse sættes der ? ved pga. nyt job.  
 
• Eventuelt: 
Opvaskemaskinen i kælderen virker ikke længere, vi undersøger muligheden for at skaffe 
en anden, det behøver ikke nødvendigvis være en industrimaskine.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 16/5 2019 
 
Administrationen har modtaget referatet den 26/5 2019 
Administrationen har gennemgået referatet den 3/6 2019 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
• Opfølgning sidste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Livet i og omkring Brændgårdsparken 

Bøvl med elevator: Kjeld Kristensen erkender, at der har været en del fejl på 

elevatoren i nr. 39, og det har været vanskeligt at finde fejlen. Elevatorfirmaet 

arbejder på at få udfordringen løst. 
 

Ellers ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• PTF 

Birgitte Juhl orienterer formanden for Plads Til Forskel om afdelingens bemærkninger. 

 

• Repræsentantskabsmøde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Eventuelt 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 


