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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Status efter en meget varm og tør 

sommer i afdelingen, afdelingsmødet. 

Tid 
Onsdag den 1. august 2018  

kl. 19:00 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen, kasserer 

Lisa Fuhlendorff, suppleant  

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

  Afbud fra 
Ivan Lauridsen 

Dagsorden + referat 

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

Beslutning: Et ønske om forslag til afdelingsmødet samt et forslag om at søge sponsorering af PC 

føjes til dagsordenen. Dagsordenen godkender bestyrelsen. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 5. september 2018 kl. 16:15 i beboerhuset. Godkendt. 

3. Siden sidst 

Sommeren har været usædvanlig varm og tør i afdelingen. Hen over sommeren har vi været med til 

at vande bedene ud til P-pladserne. Væksthuset og urtehaven har været skadet på grund af de høje 

temperaturer. 

Der har været afholdt 2 af hinanden uafhængige ekstraordinære møder i bestyrelsen.  Hhv. den 26. 

juni og 11. juli. Den førstnævnte med et lukket punkt på dagsordenen. Den seneste angående 
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tidspunkt for efterårets afdelingsmøde. Der har været ønsker fremme om at forsøge med 

alternativ mødedag end den sædvanlige mandag eftermiddag. 

Den 7. juni stod vi for et stort arrangement. Med hjælp fra frivillige fra Brændgårdsparken stod vi 

for maden ved temadag om ensomhed og fællesskab. Dagen var planlagt og ledet af Sara Terp 

Uhre, projektudvikler i Fruehøjgaard. 

Den 13. juni indviede vi Genbrug i det tidligere scooterrum ved siden af Containergården. Kirsten 

Agerup fra Herning Kommune deltog. 

Den 23. juni havde vi vores traditionelle sankthansfest. Bestyrelsen havde dette år søgt og fået 

sponsoreret alt kød i forbindelse med festen. 

Den 27. juni inviterede vi beboerne til møde om beboerhuset. Mødet kom meget til at handle om 

de nye vaskersøjler. Der er rundsendt referat fra mødet. 

Per 1. juli trådte Cathrine Søgård Andersen ud af bestyrelsen grundet fraflytning fra afdelingen. 

Fredag den 20. juli var fællesspisning flyttet til Vedersø Klit Camping. Susanne og Ivan inviterede 

som sidste år til spisning på campingpladsen. Turen gik forbi Gårdbutikken i Fjand. 

4. Økonomi 

Status på regnskabet pr. dato.  

Beslutning: Kassereren oplyser, at kassen stemmer. 

5. Oplæg til ny velkomstfolder 

Vi har fået opdateret vores velkomstfolder og den skal godkendes af bestyrelsen inden vi sender 

den ud til nye beboere. Spørgsmålet vil også være om nyligt indflyttere beboere bør have et 

eksemplar og i givet fald hvilke og hvor mange. Velkomstfolderen kan ses på hjemmesiden selv om 

den ikke er endelig godkendt. Den tidligere er direkte forældet. 

Beslutning: Godkendt. 

6. Forberedelse til afdelingsmødet (smørrebrød mv.) 

Som sidste kan vi vælge at lade bespisning være betinget af tilmelding. Det bør bestyrelsen tage 

stilling til. Fordelen er at vi undgår at bestille for meget hjem. Ordningen fungerede fint sidste år.   

Beslutning: Ordningen gentages. Lisa og Bente henter smørrebrød. 
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7. Sortering af ting og sager i Genbrug  

Cathrine som hjalp til når det handlede om sortering af brugte ting og sager i Genbrug er fraflyttet 

afdelingen. Der er brug for at få en til at bidrage. Kan vi gøre noget for at finde en anden? 

Beslutning: Vi leder… 

8. Regler om husdyr 

Vi har modtaget opfordringer til at gøre noget ved husdyrhold i afdelingen. En mulighed kan være 

at gøre opmærksom på reglerne i husordenen omkring hunde og katte i afdelingen i et 

nyhedsbrev. Reglerne er entydige, som de er formuleret, og bør efterleves af alle. 

Beslutning: Administrationen må gerne rundsende gældende regler med en opfordring til at 

overholde dem. 

9. Forslag til anden konstituering af afdelingsbestyrelsen 

Til hverdag er der brug for så mange aktive som muligt og deltagelse i bestyrelsesarbejde er en 

god indgang til at blive mere aktiv. Derfor kunne det være en god ide at udvide bestyrelsen fra 5 til 

7 medlemmer samt 2 suppleanter. 

Beslutning: Bestyrelsen er enig om, at prøve idéen af. Konkret skal det formelle afklares. 

Kan det klares på et enkelt afdelingsmøde, eller skal der to på hinanden følgende afdelingsmøder 

til? Bestyrelsen skønner, at der er basis for en udvidelse. 

10. Ansøgning om midler til ny PC til beboerhuset 

De 2 nuværende computere er ved at være forældede og trænger til udskiftning. 

Beslutning: Peter, Lisa og Torben danner en arbejdsgruppe, der skal søge midler til minimum 1 ny 

computer med software. 

11. Evt. 

Noter: grundet eventuelt forslag til afdelingsmødet, mødes bestyrelsen i god tid inden indkomne 

forslag skal udsendes. Formanden indkalder. 

Med venlig hilsen 

/referent 

Peter Østergaard Eriksen 
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Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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