Afdeling Børglumparken

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

30. maj 2016

Afdelingsbestyrelsesmøde
Emner
Sommer i afdelingen

Formål
Forberedelse af sankthans og
løbende sager

Tid
Onsdag den 1. juni 2016
kl. 19.00

Sted
Beboerhuset, Børglumvej 73,
Herning

Indkaldt
Bente Lind Jensen
Ivan Lauridsen, suppleant
Maria Olterbech, suppleant
Peter Østergaard Eriksen
Torben Ringsø Jensen, formand
Stefan Madsen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde
Beslutning:

2. Siden sidst
Urtehaven kommer i gang. 2 er reserveret til syrerne. Væksthuset gøres klar med blomster, tomater og
agurker.
Den 12. maj er der markvandring sammen med driftsleder, Kjeld Kristensen og Martin Timm fra Grønt
Team.
Maria, Peter og Torben (suppleant) deltager i FHGs årlige repræsentantskabsmøde den 26. maj på
Østergaards Hotel. Uden egentlig debat eller indkomne forslag. Tæt på dødkedeligt, som selskabets
advokat og faste ordstyrer udtrykker det. Menu stegt flæsk med persillesovs før mødet og
underholdning bagefter.
Driftschef melder om at store vaskemaskine i det store vaskeri er slidt og skal udskiftes.
Forsinket julefrokost på Brasseriet fredag den 27. maj.
Kortspil, café og spiseordning fortsætter med succes.

3. Næste mødedato
Dato: onsdag 6. juli 2016. Tid: kl. 19.00. Sted: beboerhuset, Børglumvej 73.

4. Økonomi
Afregning.
Beslutning:

5. Markvandring, godkendelse af referat
Referat fra årets markvandring forligger og medsendes.
Beslutning:

6. Forberedelse til Årets sankthans-fest
Vi er tilbage ved udgangspunktet. Fælles opslag og appel gjorde ingen forskel. I stedet vælger vi på
mødet, som noget nyt at udpege nogle ’opstartere’, som til opgave at prikke frivillige til de enkelte
opgaver/løsninger.
Opgave

Løsning

Opfordring

Facebook

Deadline Ansvarlig(e)

Hjemmesiden
Nyhedsbrev

Layout
Print og omdeling
Opslag i opgange og infotavlen

Brænde og bål

Kontakt til Teknisk Skole
Afhentning
Opsætning af bålet

Heks

Kassen dækker evt. udg.

Indkøb

Salat, flutes, duge, servietter, kul,
tændingsbriketter

Madlavning

Salat og borddækning

Grill

Grill rengøres og forberedes

Sanghæfter
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Bålvagt
Oprydning

Beslutning:

7. Foreningsudvikling: Forslag om samarbejde med de andre afdelinger om en
oplægsholder på emnet frivillighed i almene boligafdelinger
Bestyrelsen kontakter de andre afdelinger for at finde et muligt grundlag for et fælles arrangement for
de aktive beboere.
Vi skal bruge en dygtig oplægsholder og derefter skal de andre afdelinger kontaktes.
Beslutning:

8. Evt.

Med venlig hilsen
Torben Ringsø Jensen
Afdelingsformand
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Arbejdsnotat for ’markvandring’
for planlagt drift og vedligeholdelse i 2017
i Afdeling Børglumparken

Børglumvej 41 – 87, Tjørring
7400 Herning
Bebyggelsen er opført 1987-1989

Lejligheder
- heraf 22
ungdomsboliger

Antal rum

Bruttoetageareal

Antal

1

676 m²

21 stk.

2

3807 m²

56 stk.

3

1873 m²

23 stk.

4

284 m²

3 stk.

5
Erhverv
Garager

Sidst opdateret: 24/5 2016

Arbejdsnotat for ’markvandring’
Afdeling Børglumparken

Tidspunkt for ’markvandring’

Torsdag den 12. maj 2016, klokken 15.00

Mødested

Værkstedet, Børglumvej 43
Torben Ringsø Jensen ........... Afdelingsbestyrelsen
Peter Østergård Eriksen......... Afdelingsbestyrelsen
Martin Timm ........................... Team Grøn
Kjeld Kristensen ..................... Driftsleder

Deltagere
Afbud fra:
Bente Lind Jensen ................. Afdelingsbestyrelsen
Stefan Madsen ....................... Afdelingsbestyrelsen
Britt C. Madsen ...................... Afdelingsbestyrelsen

90104 Afdeling Børglumparken
Planlagt vedligeholdelse i 2016


Ny beplantning ved pavillonen



Reparation af murværk (revner ved hjørner)



Nyt betalingssystem til de to vaskerier



Nye nedgravede affaldscontainere



Udskiftning af radiatorventiler og termostater

90104 Afdeling Børglumparken
Planlagt vedligeholdelse i 2017
Der er ikke afsat penge til større driftsopgaver
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Arbejdsnotat for ’markvandring’
Afdeling Børglumparken

90104 Afdeling Børglumparken
Referat fra ’Markvandring’ 2016
Vi mødes ved Værkstedet og gennemgår de ting, som skal laves jf. langtidsbudgettet.
Derudover har afdelingsbestyrelsen også nogle ting, som de gerne vil have kigget på:


Der skal afsættes kr. 50.000,- til den sidste beplantning. Kjeld Kristensen afsætter
penge til beplantningen i 2017.



Der er snak om sortering af affald i storskrald. Martin Timm fortæller, at der
kommer nye retningsliner fra kommunen ultimo 2016. Vi afventer og ser, hvad de
kom med.



Der er en tagrende, der skal laves. Martin Timm får den lavet.



En tømrer skal justere døre i affaldsskurene. Det sætter Kjeld Kristensen gang i.



Maling af cykel- og/affaldsskure. Kjeld Kristensen oplyser, at det er der afsat
penge til i 2017.



Kabel ved nummer 63 skal nedgraves. Kjeld Kristensen får det sat i gang.



Afdelingsbestyrelsen vil gerne have monteret en skifferplade i køkkenet i de 2
gildesale. Det bestiller Kjeld Kristensen.



Der skal afsættes flere penge af til vaskmaskiner. Kjeld Kristensen afsætter flere
penge i langtidsbudgettet.

Vi er en tur rundt i bebyggelsen. Alt ser fint ud. Afdelingsbestyrelsen udtrykker stor ros til
det grønne team.
Referat: Kjeld Kristensen
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