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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Forberedelse af afdelingsmødet den 
12. september 

Formål 
At få uddelt de konkrete praktiske 
opgaver til hver 

Tid 
Onsdag den 7. september 2016  
kl. 19.00 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, 
Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen  
Peter Østergaard Eriksen 
Torben Ringsø Jensen, formand 
Ivan Lauridsen, suppleant 
Stefan Madsen 

Dagsorden 

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

Beslutning: Referatet mangler men det er på vej… Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst 

Fredag den 19. august afholdt Børglumparken den helt store fest for alle beboere med familie og 

venner. Billetprisen var sat til 50 kr. pr. deltager og det trak mange til. Fredag den 12. august var sidste 

frist for tilmelding og tilmeldingen var så massiv at vi var nødsaget til at stoppe for videre tilmelding. I 

alt deltog over 60 i festen. 

Flot reportage om grisefesten i Hjem til Dig. De mest deltagende aktive i tilrettelæggelsen og 

afholdelsen af grisefesten holder evalueringsmøde. Resultatet vil indgå i den samlede evaluering i 

forbindelse med projekt foreningsudvikling. 

Miljøgruppen afholder møder i beboerhuset. Fællesspisning fortsætter med stor tilslutning og cafeerne 

ligeledes. Generelt tegner bestyrelsesåret til at være præget af et usædvanligt højt aktivitetsniveau i 

beboerhuset. Alt sammen drevet af de aktive frivillige. 

Indretningen af terrassen ved væksthuset vil nu endeligt gå i gang efter aftale med det grønne team. 

Efeuen som er anvendt som facadeplante vil blive fornyet, da det viser sig at de valgte ikke gror som 

det er tilsigtet. 
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3. Næste ordinære mødedato 

Besluttes på konstituerende møde efter afdelingsmødet. Dette vil finde sted senest 2 uger efter. 

4. Økonomi 

Afregning til offentliggørelse i forbindelse med afdelingsmødet. 

Beslutning: Er blevet fremsendt og send til FHG 

5. Afdelingsmødet 12. september 

Det har vist sig ikke at være nødvendigt at stille et bestyrelsesforslag om altaner, da dette allerede er 

formuleret i den gældende husorden. 

Af praktiske opgave i forbindelse med mødets afvikling er der allerede blevet tilsendt beboerliste, 

stemmesedler mv. 

1. Opstilling af borde i cafestil [Ivan, Stefan og Peter] 

2. Borddækning [Torben, Peter, Bente og Stefan] 

3. Håndklæder, viskestykker og toilet [Bente] 

4. Smørrebrød, øl og vand, kaffe og småkager [Stefan] 

 Smørrebrød til 30 deltagere (90 styks mellem) 

5. Hvem tager imod og får krydset af [Peter] 

6. Evt. 

Torben redegør for skiltepolitikken efter møde i administrationen. 

 
Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 


