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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Sommer i afdelingen 

Formål 
Opfølgning og løbende sagen – der 
er sommer! 

Tid 
Onsdag den 7. juli 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 + referat 

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

Beslutning: Bestyrelsen godkender referat og dagsorden. 

2. Siden sidst 

Tirsdag den 21. juni mødes Peter og Torben med økonomiansvarlig i FHG for at gennemgå status på 

afdelingens økonomi. 

Sankthans forløber godt. Vi har valgt at gribe rekrutteringen af frivillige an på en ny måde. I indbydelsen 

inviterede vi til sankthans kl. 17 med forventning om at alle tager aktivt del i forberedelserne. Det 

lykkedes i stor stil!  

3. Næste mødedato 

Dato: onsdag 3. august 2016. Tid: kl. 19.00. Sted: beboerhuset, Børglumvej 73. 

4. Økonomi 

Afregning.  

Beslutning: Bente fået tilsendt Dankort.  
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5. Foreningsudvikling: Involvering af indvandrere i afdelingen 

Der har været oppe at besøge et indvandrerprojekt i Odder.  

Peter anbefaler at vi selv forsøger at finde løsninger på problemerne i første omgang. Det handler 

primært om støj og affaldssortering, som vores nye naboer ind imellem har det svært med at finde ud 

af. Maria retter henvendelse til syrerne i 67 st.tv.  

6. Bindingen til YouSee-aftalen udløber 2017 

Sagen tager vi op til augustmødet.  

7. Skilte til containergården ang. børn og mad  

Torben vil undersøge mulighederne for at få lavet et par laminerede skilte med billeder (evt. 

piktogrammer) fra internettet. 

8. Projekt med indsætning af vaskesøjler i lejlighederne 

Peter vil forsøge at danne sig et indtryk af stemningen overfor et projekt med vaskesøjler. 

9. Oprydning i haverne 

Der er et problem med hvordan have/skal holdes. 

Punkt til scootere i haverne på afdelingsmødet i september. 

10. Afdelingsmødet 2016 

Afdelingsmødet: ordstyrer Agnete, referent?  

Torben tager kontakt til Agnete. 

11. 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 


