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Konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde 

Emner 
Beboermappen, Facebook, brev til 

ministeren, nytår og julefrokost. 

Tid 
Mandag den 2. december 2019  

kl. 16.00 

Sted 
Børglumvej 87, Herning 

Indkaldt 
Henry Lodahl Pedersen 

Lene Boesen 

Maja Lybæk, kasserer 

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra 
Lisa Fuhlendorff  

Poornima Lakshmi

 

 

Dagsorden 

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

Se referat bilag A. 

Beslutning:  

2. Økonomi 

Kassereren gør kassen op. 

Beslutning: 

3. Næste mødedato 

Forslag ifølge mødeplanen mandag den 6. januar kl. 16.00 i store gildesal. 

Beslutning: 
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4. Beboermappen, revision af 

Lene Merrild har opdateret beboermappen. Nye medarbejdere og nye folk i bestyrelsen samt nyt i 

forbindelse med vaskesøjlerne. Omvendt er afsnit om vaskerierne taget ud. Har vi ønsker om 

ændringer. Vi skal godkende. 

Bilag B med udkast til beboermappe. 

Beslutning: 

5. Facebook-profil 

Den tidligere aktivitetsgruppe oprettede i sommeren 2012 en Facebookprofil i forbindelse med 

deres arbejde. Der er pt. 61 venner af profilen. Aktivitetsgruppen er nedlagt og profilen er inaktiv. 

Forslag er, at vi nedlægger profilen. Den betyder forvirring om, hvor vi er til stede på Facebook. Vi 

har pt. en åben og en lukket Facebook-gruppe som følge af beslutning på seneste afdelingsmøde. 

Beslutning: 

6. Kommende julefrokost-datoer 

Forslag fra Mette: De kommende julefrokoster i afdeling Børglumparken må gerne blive afholdt på 

den 1. fredag i december. Så ved ALLE det i god tid og datoen kan IKKE ændres!! 

Beslutning: 

7. Nytårsarrangement 

Som tidligere afholder vi nytårsmiddag denne gang i den store gildesal. Hvem gør hvad hvornår? 

Beslutning: 

8. Siden sidst 

Den 26. november er bestyrelsen i Birk for at vælge bordplader mv.  

Kirsten Agerlund Knudsen fra Herning Kommune Affald og Genbrug besøgte Børglumparken 

onsdag den 27. november 2019 en sidste gang, da hun har fået nye opgaver i kommunens nye hus 

i Løvbakkerne. 

Vi tog en status på hvordan, det står til med affaldssortering og genbrug i Børglumparken. 

Fremover må vi kontakte Kirsten, hvis vi ønsker gode råd, og for at invitere hende til en kop kaffe 

med en sorteringssnak i Børglumparken. Kirsten tilbyder, at vi kan få printet informationsmateriale 

hos kommunen, som vi kan omdele i Børglumparken. 



 

 

/2019-12-02 Bestyrelsesmøde  3 

  

Bestyrelsen takkede Kirsten mange gange for hendes engagement i årene, hun har besøgt 

Børglumparken. 

9. Den kommende måned 

Julefrokost 7. december i den store gildesal. 

Nytårsarrangement den 31. december i den store gildesal. 

10. Orientering fra formanden 

BL, som er boligorganisationernes brancheorganisation, har haft jurister til at se på persondata-

forordningen af 25. maj. Resultatet er nu blevet en del af Fruehøjgaards praksis, Det får store 

konsekvenser for vores arbejde som frivillige! Vi kunne overveje at gøre noget. Som jeg ser det, 

har jurister ikke megen forståelse for, hvordan vi arbejder, og hvad deres tolkning betyder for os 

aktive, frivillige beboere. 

Der har været pause i ombygningen af beboerhuset. Mandag gik håndværkerne i gang med at 

fjerne installationer i gulvene, hvorefter det er planen at gulvet skal lægges. 

I den forløbne måned har bestyrelsen været travlt optaget af at træffe beslutninger angående 

indretningen. Ved mødets start er der truffet beslutning om valg af farver på skabslågerne. Der var 

lagt op til helt hvide låger overalt i fællesrummet, køkkenskabe og på toilettet. Desuden var der på 

vores vegne blevet valgt en ’buet’ hank over det hele. De tre fra bestyrelsen, der var i Invita 

tirsdag var enige om, at det ikke var optimalt. Derfor blev det til, at valget af farver blev udskudt til 

mandag kl. 11.00. Omvalg af hanke (håndgreb) er der også åbnet op for. Pengene hertil må vi finde 

på anden måde. 

Der har været pres på os og på Sweco for at nå tidsfristerne. Alligevel bliver der tale om en 

forsinkelse! Håndværkerne får først køkkenelementer leveret i uge 2 eller 3. En disponering som 

leverandøren sidder inde med. 

Lige nu presser vi på for, at bl.a. stikkontakter og lys kan blive indrettet, som vi ønsker det. 

Med hensyn til indretning har vi forsøgt at finde en egnet indretningsarkitekt, som kunne komme 

med et oplæg til den kreative gruppe. Efter aftale med Carina og Sara er der udsendt en indbydelse 
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ud til alle i afdelingen om at deltage i gruppe. Vi satser stadigvæk på at finde en egnet 

indretningsarkitekt, der kan komme med et oplæg. Hvis ikke det lykkes, må vi disponere efter det. 

Det er nu gjort muligt at tilmelde sig fællesspisning på vores hjemmeside! Betaling foregår dog 

fortsat enten kontant til Lisa eller via MobilePay. 

Gertrud har overtaget regnskabet med fællesspisning, og det fungerer godt! 

11. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Beslutning: Forretningsordenen og beboermappen 

12. Evt. 

   

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

 

 

Bilag 

A. Bestyrelsesmøde referat 

B. Beboermappe (udkast) 


