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Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
 Foreningen Børglumparken og 

sommerfesten 

Tid 
Onsdag den 1. juni 2022 

kl. 16.15 til 18.00 

Sted 
Beboerhuset 

Indkaldt 
Britt Madsen, suppleant 

Henry Lodahl Pedersen, kasserer (efter 

aftale forlod møde kl. 17.30) 

Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff 

Peter Nedergaard Jensen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra 
Camilla Jespersen 

 

 

 

Dagsorden + referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Bilag A. Referat fra bestyrelsesmødet den 27. april 2022 

Beslutning: Dagsorden tilføjet punkterne 4 og 8. 

2. Økonomi 

Regnskab og saldo (Henry) 

Beslutning: Regnskab behandlet og godkendt. 

3. Forslag om MobilePay 

Den 6. maj tildelte Norlys Vækstpulje Foreningen Børglumparken penge til skovhaven og efter 

gennemgang i Fruehøjgaard viser tallene, at vi penge til gode fra tidligere projekt Fra Beboerkrater 

til Frivillige liggende, og som skal bruges. 
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For at gøre vores frivillige arbejde meget nemmere forslår jeg, at vi opretter en box-løsning 

(MobilePay) til formålet. Tilsvarende den måde, som fungerer fint til vores fællesspisning. 

Fremover vil vi så som fast procedure på vores møder kort gennemgå regnskabet. En 

fremgangsmåde, der er standard i alle foreninger. 

Beslutning: Beslutningen er tiltrådt. 

4. Regnskab/budgetmøde 2022 

Beslutning: Der arbejdes videre med en plan for renovering af gildesalen (nr.59). 

Vi afventer at høre fra Hanne om en dato for regnskabsmøde. 

5. Dato for næste møde 

Forslag onsdag den 29. juni kl. 16.15. 

Beslutning: Onsdag den 22. juni 2022 kl. 16:15. 

6. Køb af støvsuger til gildesalen 

Lisa ønsker at der fast skal være en støvsuger i gildesalen. Hun har til mødet et forslag en støvsuger 

fra Power på tilbud til 699 kr. (Electrolux EPF65BR) 

Beslutning: Vedtaget. Lisa indkøber. 

7. Sommerfesten 

Lisa er i fuld gang med at finde sponsorer til gaverne.  

Forberedelser 

Torben undersøger lige nu muligheden for en der kan komme og spille levende musik! Der er 

følere ude. Gerne harmonika eller violin. 

- Til fletning af kransen om fredagen skal der stå nogle ting klar. Hvem kan tage den opgave? 

- Til udsmykning af majstang er der på samme måde brug for, at vi sikrer os værktøj, der skal 

bruges. 

Invitationen sender vi ud på print i weekenden. Samtidigt med opslag på Facebook. 

Deltagere 

Der har været overvejelser om at åbne dørene for flere til majstang og selskabslegene. Det kunne 

være et kæmpe plus for arrangementet, at vi bliver flere til at fejre dagen. Og det vil ikke koste os 

yderligere. Stor reklame for afdelingen. 
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Som tidligere er familie og venner inviteret med. Til samme pris? 

Beslutning: Torben udformer invitation, som rundsendes til afdelingsbestyrelsens godkendelse. 

Invitationen kommer ud i weekenden. 

Bånd 

Lisa og Torben kører forbi Stof og stil i dag tirsdag efter bånd. Er der andre ting der skal indkøbes 

og har kassereren penge på kontoen til at lægge ud. 

Selskabslegene 

Vi er på udkig efter en, der vil lede og stå for selskabslegene. 

Forberedende møde 

Der blev sidste gang foreslået et forberedende møde: indhold, form og hvornår? Spørgsmål: skal 

der være før eller efter, vi har fundet de frivillige til dagen? 

Beslutning: Møde afholdes søndag den 19. juni kl.  

 

Andre beslutninger:  
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8. Beplantning af skrænter 

Forslag om beplantning med vilde og blomstrende stauder på skrænterne, så de ikke skal tilsås 

hvert år. 

Beslutning: Nedergaard går videre med en plan om flerårige stauder på skrænterne. Planerne 

aftaler han med Grøn Afdeling. 

9. Fjerde havedag 

Plan for en ny havedag inden folk tager på ferie. Der er fire højbede, der mangler at laves. 

Beslutning: Udsættes til efter sommerferien. Der vil være mindre opgaver, som klarer hen af vejen 

og kalder sammen til uden at gøre det til en havedag. 

10. Solsejl 

Status på projektet? 

Beslutning: Peter N. og Erik H. forhører sig i Kibæk og vender tilbage. 

11. Værkstedet 

Peter K. og Sofie har vist interesse for værkstedet og Peter Ø er i gang med at planlægge et første 

møde om samme. 

Beslutning: Peter Ø. indkalder til et intromøde. 

12. Grønne tage 

Projektet med de grønne tage er afhængigt af, at vi finder nogle midler til det. Torben foreslår, at 

vi pauserer projektet indtil, det er tilvejebragt. 

Beslutning: Projektet mangler finansiering og vi mangler tid til at gøre mere i sagen. Derfor 

udsætter vi at gøre mere i sagen indtil videre. 

13. Internet i beboerhuset 

Forslag: vi indkøber mindste pakke fra TDC-erhverv 

Beslutning: Godkendt. 
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14. Projektor plus højtaler og lærred til beboerhuset 

Forslag: Bestyrelsen indkøber planlagt projektor, højtalere samt lærred til beboerhuset inden for 

det indeværende budget. 

Beslutning: Godkendt. 

15. Punkter der skal forberedes 

Fællesdyr  i proces Britt, Camilla og Peter N 
Internet i beboerhuset i proces Torben 
Fjerde havedag  i proces Grøn gruppe 
Regnskabs- og budgetmøde i proces Bestyrelsen 
Solsejl i proces Peter og Erik H 
Midsommerfest 25. juni Bestyrelsen 
Grønne tage  i proces Henry, Torben og Peter N 
Beskæring af træer i naturhegnet  i proces  Lissy og Peter N 
Solsejl  foråret  Det grønne udvalg 
Facadebeplantning foråret Det grønne udvalg 
Fundraising 2023 Sponsorudvalg 
Projekt25  2025  Bestyrelsen 
 

Torben har bedt Hanne finde et tidspunkt til vores regnskabs-/budgetmøde. 

Beslutning: Videreføres som beskrevet. 

Nedergaard: Der arbejdes på en aftale om naturhegnet med skolen om beskæring. 

16. Siden sidst 

Tirsdag den 3. maj var Familie på Farten i Aaparken. Lissy og Peter N. var arrangør for foredraget 

og havde sammen med Lisa til lejligheden produceret 90 sandwicher til alle deltagerne. Alt helt fra 

bunden. Der var 60 tilmeldte og salen var fyldt op. 

Den 6. maj meddeler Norlys Vækstpulje, at de tildeler os 50.000 kr. til vores skovhaveprojekt. 

Pengene bliver sat ind på vores konto den 31. maj. 

Camilla indkøber efter aftale børnebestik til beboerhuset. 

Beboermappen opdateret og godkendt den 17. maj. 

Onsdag den 24. maj deltog vi seks medlemmer og gæster fra afdelingens bestyrelse i 

repræsentantskabsmødet, som i år var henlagt til Hotel Eyde. Præsentationen af selskabets nye 

direktør Susanne Toftegaard Hansen samt ny driftschef, Kim Reinewald var aftenens højdepunkt. 

Som tidligere år har bestyrelsen haft deres egen forberedende markvandring inden den egentlige 

markvandring. 
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Torsdag den 25. maj gik bestyrelsen for første gang markvandring sammen med driftschef Kim 

Reinewald. 

Fejlen med varmt vand i de kolde haner i nr. 73-77 er fundet og der arbejdes nu med at finde en 

konkret løsning. 

I nr. 87 st.th. og 79 st.mf. er der kommet nye beboere. Dog gengangere begge to. 

17. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Forslag: Oven på budgetmødet og forberedelse til afdelingsmødet. 

18. Evt. 

Der er lokaliseret en brist på varmerørene ved nr. 75. Der arbejdes på en reparation. 

 

 

Med venlig hilsen

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

Peter Østergaard Eriksen 

/referent 

Bilag 

A. Bilag A 2022-04-27 Bestyrelsesmøde referat 

B. Regnskab fra fællesspisning 



 

90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 1/6 2022 
 
Administrationen har modtaget referatet den 2/6 2022 
Administrationen har gennemgået referatet den 9/6 2022 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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