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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Sociale initiativer i afdelingen 

Formål 
At lægge fokus på understøttelsen til 
sociale aktiviteter 

Tid 
Tirsdag den 5. april 2016  
kl. 14.00 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, 
Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen  
Britt Madsen 
Peter Østergaard Eriksen 
Stefan Madsen 
Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra 
Ivan Lauridsen, suppleant 
Maria Olterbech, suppleant 

Dagsorden 

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

Beslutning:  

2. Siden sidst 

Peter og Torben mødes med driftschef, Kjeld Christensen omkring nedgravede affaldsbeholdere, 

betalingsanlæg i vaskerierne samt automatisk sæbedosering s.s. 

Møde med Martin Timm angående væksthusterrassen. Martin har ønsker omkring fliselægning og 

antallet at bord-bænke bliver reduceret. Ellers bliver de fleste af forslagene imødekommet. 

Spiseordningen hver fredag er kommet godt fra start med mellem 6 og 12 deltagere hver gang. 

Kortspil om tirsdagen er startet op og fortsætter efter planen. 

Væksthuset er blevet klargjort og rengjort efter vinteren og vi starter op så snart vejret tillader det. 

Der bliver installeret et relæ, så kompressoren (cykelpumpen) i scooterrummet fremover vil være 

slukket, når den ikke bliver brugt. 

Endnu en mørklægning af nederste gård mandag aktualiserer adgang til relæet. 
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3. Næste mødedato 

Dato: onsdag 3. maj 2016. Tid: kl. 14.00. Sted: beboerhuset, Børglumvej 73. 

4. Økonomi 

Afregning til TV2 og til forsøg med termostat i beboerhuset.  

Beslutning:  

5. Nyt betalingssystem Nortec 

Mødet med driftschef, Kjeld Christensen belyste flere detaljer omkring et nyt betalingsanlæg i 

vaskerierne. Peter og Torben redegør for sagen. 

Beslutning:  

6. Nedgravede affaldsanlæg 

FHG forbereder pt. udbudsmaterialet for et nyt affaldssorteringssytem under jorden. Beholderne vil 

være af en størrelse, så tømning vil blive reduceret til hver fjortende dag frem for i dag hver uge. 

Projektet skal balancere i sig selv. 

Anlægget er forberedt for senere ændringer – f.eks. nye fraktioner eller nye retningslinjer for sortering. 

Peter og Torben redegør yderligere for detaljerne.

Beslutning: 

7. Henvendelse ang. haveaffald og forstyrrelser i containergården 

Mail er blevet rundsendt. 

Beslutning: 

8. Evt. 

 

 
 
 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 


