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Torben Ringsø Jensen, formand 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af fra seneste møde samt dagsorden for dette møde  

Beslutning: Referat er godkendt. Julefrokost tilføjes som punkt. Dagsordenen er godkendt. 

2. Næste møde og sted 

Beslutning:  Onsdag den 5. april 2017 kl. 16:15 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Lisa og Torben gennemgår servicet i store gildesal samt beboerhuset og bestiller nyt hjem. De gør i 

løbet af måneden ikke noget mere i sagen om indkøb af nye møbler til gildesalene. Kommer senere. 

Peter bliver enig med Kirsten Agerlund om at ændre normal mødedag til sidste onsdag i måneden. 

Hidtidig mødedag var optaget af andre møder. 

Fællesspisning bliver omtalt i beboerbladet Hjem til dig. 
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4. Økonomi 

Kassebeholdning. Lisa og Torben sørget for indkøb til gildesalene. Service (glas, bestik og tallerkener) er 

på vej. Udgifterne hertil er aftalt med Fruehøjgaard. Fruehøjgaard har også godkendt indkøb af 1. stk. 

rengøringsvogn til deling mellem de to gildesale. Lisa har fået afregnet med Fruehøjgaard efter 

juleaktiviteterne. Vi har i overvejelse at anskaffe knive til køkkenerne. Lisa og Torben vil undersøge 

behov og muligheder. 

Lisa efterlyser et beløb til køb af blomster og lign. til beboerhuset.  

Beslutning: Lisa undersøger, om der er penge til 3 gode kokkeknive til Store Gildesal. Bestyrelsen enes 

om et årligt beløb på 600 kr. 

5. Fastelavn den 11. marts i store gildesal 

Maria Olterbech har tilbudt at komme med en tønde og slik. Derfor besluttede beboerhuset, at 

arrangere en fastelavnsfest som tidligst kan blive den 11. marts. efter gulvafslibning. 

Claus Reinhold vil producere en invitation, men kan først den 28. februar. Vi skal sikre os at der er klar 

til at store gildesal er til at bruge. Ugen op til dagen er de 2 gildesale optaget på grund af gulvafslibning. 

Se næste punkt. 

Lisa laver fastelavnsboller, og derfor er det nødvendigt med tilmelding. Det vil være senest: 

Beslutning: tidspunkt bliver kl. 14 til 16. Aktiviteten er rettet til de 0 til 12 årige med relation til 

Børglumparken. Vi byder på fastelavnsboller og kaffe. Deltagelse er gratis. 

Opgave: Vi skal have nogen til at sørge kaffe, fløde, sukker og lign.  

Opgave: Hvem tager sig af tøndeophængning? 

Opgave: Trykning af sang(e)? 

Beslutning: Opgaven med ophængning af tønden, ønsker vi at teknisk afdeling tager sig af. Bente 

deltager i kaffefremstilling. Der skal ikke trykkes sange. 

6. Invitation til foredrag 

Forslag: Tiden og økonomien er til, at vi kan invitere til enten et eller to foredrag. Bobbie Nielsen er 

kendt for sit sociale engagement. Han er villig til at komme og holde et foredrag, hvor han vil fortælle 

om det at gøre en forskel. 

Beslutning: Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Datoforslag: 18. maj kl. 17 kombineret med grill-aften.  

7. Jubilæum den 11. august 

Lisa og Torben har spurgt rundt hos nogle udvalgte mulige deltagere til en jubilæumskomite og 

orienterer om resultatet. 
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Økonomisk vil det være tale om en stor fest med spisning og underholdning. Er der folk fra bestyrelsen 

som vil gå ind i sagen?  Der var rejsegilde på 1. etape den 2. juni 1987. Indflytning startede den 15. 

september 1987. 

Beslutning: Dato for jubilæumsfest: 15. september 2017. Videre planlægning senere.  

8. Gulvafslibning 

Vi skal bruge nogle hænder til at pakke computere og flytte borde i forbindelse med rydning af 

gildesale. 

Beslutning: Der er styr på sagen. 

9. Forslag der skal behandles på næste møde 

Beslutning: Forberedelse til markvandring. 

10. Terrassefest  

I april tager vi hul på brugen af væksthuset/terrasse og det markerer vi med en terrassefest. Vi skal 

bruge frivillige til at forberede og tilrettelægge. Der kan blive tale om grill og spisning. Derfor skal 

væksthuset også forberedes, der skal indkøbes og skaffes bord/bænke og de ting der skal plantes/sås 

skal også være på plads til dagen. Egnet dato? 

Beslutning: Torben bestiller bord/bænksæt hos Team Grøn. Grill med pølser. Dato: 21. april 

11. Evt. 

Afdelingsbestyrelsens årlige ”julefrokost” afholdes den 25. marts. Vi mødes hos Torben kl. 18. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 
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Administrationen har modtaget referatet den 1/3 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 3/3 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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