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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Forberedelse af afdelingsmødet den 
12. september 

Formål 
Bestyrelsen forbereder sig til at 
efterårssæsonen. 

Tid 
Onsdag den 3. august 2016  
kl. 19.00 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, 
Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen  
Maria Olterbech, suppleant 
Peter Østergaard Eriksen 
Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra 
Ivan Lauridsen, suppleant 
Stefan Madsen 

Dagsorden 

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

Beslutning:  

2. Siden sidst 

Der bliver indkøbt en ny kaffemaskine til beboerhuset. Den bliver hurtigt godkendt af beboerhuset. 

Beboerne beslutter at arrangere en stor grisefest der 19. august. Siden er planlægning foregået. Der er 

lagt op til at invitere ude fra. 

Det er nu aftalt at terrassen omkring væksthuset skal være på plads til efteråret. Pengene er afsat. 

3. Næste mødedato 

Dato: onsdag 7. september 2016. Tid: kl. 19.00. Sted: beboerhuset, Børglumvej 73. 

4. Økonomi 

Afregning.  

Beslutning:  
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5. Foreningsudvikling: Grisefest 

Sankthans viste, at det er muligt at aktivere mange flere i forberedelserne. Bestyrelsen har mulighed for 

at bakke aktiviteterne op ved at dække et evt. underskud ved et nyt stort arrangement - konkret en 

grisefest i august. 

Forslag om underskudsdækning via udviklingsprojektet eller midler fra de sociale aktiviteter. 

Beslutning: 

6. Afdelingsmødet i september 

Ønsker til dato? Er 12. september i orden? 

Beslutning: 

7. Bestyrelsesforslag til afdelingsmødet 

Budgetmødet i august skal belyse mulighederne i budgettet for 2017. Formelt er det bestyrelsens 

forslag til mødet. Det forberedende møde med Hanne Skov varslede en god økonomi. Derfor kommer 

vi til at diskutere: 

1. Vaskesøjler i lejlighederne 

2. Udestående vil være betalingsanlæg i vaskerierne (fordi køb afhænger af beslutning omkring 

vaskesøjler). 

3. Udgifter til skiltning 

4. Udgifter til beplantning af mellembedene 

5. Nye initiativer til nyanskaffelser? 

Forslag til husordenen: 

6. Oprydning i haverne 

7. Renholdelse af gelænderne, påbud om 

8. Flere…? 

Beslutning: 

8. Evt. 

Peter sætter en besked på scooter om lokkende benzin i scooterrummet 

Rullen i lille vaskeri virker ikke – bestyrelsen ønsker at den kommer ud! 

 
Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 


