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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Nye og planlagte aktiviteter 

Tid 
Onsdag den 3. januar 2018  

kl. 16.15 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen, kasserer 

Cathrine Søgaard Andersen, suppleant 

Ivan Lauridsen 

Lisa Fuhlendorff, suppleant 

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra: 
Ingen  

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dagsorden for dette møde  

Beslutning:  

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 7. februar 2018 kl. 16.15 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

7. december 2017 blev der afholdt møde med Sara Uhre Terp og Arne Mogensen. Om nye betingelser og 

rammer for arbejdet som social vicevært. 

9. december 2017 var der julefrokost som fælles aktivitet i beboerhuset. I år havde 14 valgt at deltage og 

Lisa organiserede. 

31. december 2017 fejrede vi nytåret i beboerhuset. Der var festlig middag med alt hvad det indebærer og i 

løbet af aftenen kom der beboere forbi for at være sammen om at markere årsskiftet.  
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Ved siden af er fællesspisning, cafeen og kortaftener blevet fortsat og med stor succes. 

Fruehøjgaard meddeler at ansøgning om penge til projektet med frivillige sociale viceværter er gået 

igennem. Trygfonden har bevilliget 511.000 kr. som et bidrag til at få ordningen rigtigt på skinner. 

Mulig frivillig (Vital Reddy Mynampati) til IT har meldt afbud. 

Rådighedsbeløbet er bevilliget og vil komme. 

Tilføjelse:  

4. Arrangement for nye beboerne 

Hvert år får vi 30 til 40 nye beboere og det er langt fra altid, at vi ser dem til de sociale aktiviteter. Mange af 

dem får aldrig muligheden for at falde rigtigt til i afdelingen og flytter derfor hurtigere end de ellers ville 

gøre. Torben har en liste med til mødet, der er alle de beboere, der er indflyttet i hele 2017. Hvad gør vi? 

Hvem gør hvad? Hvornår? 

Beslutning: 

5. Kultur på Recept 

Bestyrelsen bakker op om ideen/projektet og vil gerne gøre noget for, at flest muligt får muligheden for at 

deltage. Der er nogle udfordringer i at løse den opgave. Hvad gør vi? Torben vil forsøge at få Herning 

Kommune i tale. 

6. Fastelavn den 11. februar 

Sidste års arrangement var en kæmpe succes. Det gør vi igen. Hvad skal gøres hvornår? Og var der 

erfaringer som blev draget sidste år og som vi ligeså godt kan gøre nytte af. 

Beslutning: 

7. Temadag for frivillige i Brændgårdsparken den 25. januar 

Ordet frit om arbejdet med frivillighed. 

Arbejdet/udfordringerne som vi ser dem: 

8. Affaldshåndtering 

Vi har nogle udfordringer og nogle nyheder i containergården: Deponi, Tøjcontainer, Hård plast. 

9. Bestyrelsens julefrokost 

Hvem har opgaven i år? Ideer til aktiviteten? 
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10. Evt. 

Torben og Peter mangler at få lavet udkast til skilte-tekster 

 

Med venlig hilsen 

Torben  


