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Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Markvandring, fællesspisning, 

midsommerfest 

Tid 
Tirsdag den 22. april 2021  

kl. 19.00 

Sted 
Beboerhuset 

Indkaldt 
Henry Lodahl Pedersen 

Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff  

Malene Elsgart 

Mette Lund Simonsen 

Peter Nedergaard Jensen 

Peter Østergaard Eriksen 

Poornima Lakshmi  

Torben Ringsø Jensen, formand 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Bilag A. Referat fra Bestyrelsesmøde 16. marts 2021 

Beslutning:  

2. Økonomi 

Godkendelse:  

3. Næste møde 

Ifølge revideret mødeplan onsdag 26. maj kl. 19.00. 

Beslutning:  
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4. Orientering om markvandring 21. april 2021 

Bestyrelsen orienteres om forløbet af og resultater fra markvandringen. Senere kommer der et 

referat af gennemgangen. Deltagere var Mette, Peter Ø., Torben og fra FHG Kjeld, Kim og Jesper 

M. 

Aktiviteter som vi påtager os: 

5. Anden havedag 

Krukker, væksthus, urtehave og grønsagshave skal vi have gjort klar. 

Beslutning:  

6. Midsommerfest 

Restriktionerne er blevet lettet så meget, at det nu er muligt at afvikle en midsommerfest 

(Sommer i By). Forudsat at vejret arter sig, og vi derfor kan være udendørs.  

Beslutning:  

7. Genbrugsen (Maria) kan godt bruge vores assistance 

Genbrugsen er et stort aktiv for os. Hvad kan gøre for at hjælpe med oprydning? Når beboere 

fraflytter, sker det tit, at rummet bliver brugt til skrald mm. 

Beslutning: 

8. Siden sidst 

Forsamlingsloftet indendørs og udendørs er hævet fra hhv. 5 til 10 og 25 til 50 personer. 

Den 19. marts var der første officielle havedag. Peter N. var tovholder, Mette havde bagt brød og 

Ruth stod for kaffen. 

Beboerhuset er så småt kommet i gang med en række mindre fællesspisninger. 

Sang og Samvær, et sangprojekt i fire afdelinger, er kommet i gang og første arrangement er 

allerede afviklet i Børglumparken. Sara Terp Uhre leder sammen med Sangskolen i Nørregade 

projektet. Det er muligt at overvære arrangementerne på nettet direkte. 

De faste gåture i området afvikles to gange om ugen, onsdag og søndag. Derudover er mange 

kommet godt i gang med selv at gå ture.  

Maria har igen, igen ryddet op i Genbrugsen, som kører rigtigt flot. 
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9. Evt. 

Har I alle fået taget et godt billede? Igen igen? 

 

 
Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

 

Bilag 

A. Referat fra Bestyrelsesmøde 16. marts 2021 


