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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Skiltesagen, målene for forårets 

aktiviteter, NETTO-aftalen 

Tid 
Onsdag den 2. januar 2019  

kl. 16:15 

Sted 
Børglumvej 73, Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen, kasserer 

Gert Larsen, suppleant 

Ivan Lauridsen 

Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff  

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra 

 

Dagsorden 

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

Beslutning: referat er godkendt. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Mødeplanen: onsdag den 6. februar 2019 kl. 16.15 lille gildesal. 

3. Siden sidst 

Der har været afholdt et godt møde med Kirsten Agerlund fra Herning Kommunes affald.  

Børglumparkens Genbrug er opryddet. 

Ved afdelingsbestyrelsens møde i december 2018 deltog driftschef Kjeld Kristensen fra 

Fruehøjgaard angående vaskesøjler og renovering af beboerhus. 
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Fællesspisningerne nyder stigende interesse. Vi har flere gange været nødt til at flytte det til den 

store gildesal. Der er en god stemning omkring arrangementet, og vi ser frem til, at vi kommer til 

at være nærmere de 25 i snit. 

Nytåret blev det mest søgte nytårsarrangement, vi har haft hidtil. Der har så vidt vides ikke været 

tale om hærværk i afdelingen. 

NETTO-aftalen se nedenfor. 

4. Økonomi 

Status på regnskabet pr. dato. 

Hilsen fra Poul Erik med tak for blomsterne.  

Beslutning: Der er ikke foretaget ændringer ud over køb af blomster. Julefrokost for bestyrelsen er 

aftalt til den 30. januar.  

5. NETTO-aftalen og forslag om udendørs bod 

Senest blev der hentet overskudsmadvarer tirsdag og her blev vi orienteret om at ordningen er 

blevet sat på pause til NETTO har fået det drøftet internt. Butikschefen vil gerne genoptage 

leveringerne, men er nødt til at afvente, hvad der kommer fra driftschefen. Det får os til at 

overveje situationen videre frem. Vurderingen er lige nu, at vi er forsynet således, at vi vil kunne 

klare os i nogle måneder. Derefter må vi se, hvilken aftale, der kan blive tale om med NETTO. 

De madmøder, som er blevet startet op og planlagt, fortsætter.  

Der er kommet et forslag om en udendørs bod til madspildsordning. Lisa og Gert orienterer om 

ideen. 

Beslutning: Der er sandsynligvis plads til at reservere et skur til plads til en madbod. Vi afventer, 

hvad der sker med Netto-aftalen. Som udgangspunkt er bestyrelsen interesseret i, at løsning med 

en bod og vi undersøger muligheden for at finde nogle aflagte køle/frysere. 

Den ændrede situation gør at presseomtale ikke lige nu er aktuel. 

Camilla har på madmødet tilbudt at stå for registrering af alt, hvad der er i fryseren. Der kommer 

til at hænge en liste hvor der bliver føjet til og krydset af. 😊 

Menuen bliver fremover offentliggjort på infotavlen.  
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6. Mål for aktiviteterne i foråret 

Er der ønske om en fastelavnsfest? Der går godt for de fælles aktiviteter i øjeblikket og spørgsmålet 

er om vi skal stile efter flere arrangementer? Kan det bære og er der frivillige nok til opgaverne? Vi 

savner et udspil fra bestyrelsen. 

Beslutninger: Dagen for fastelavnsfejring i Børglumparken fastsættes til: 9. marts 2019 kl. 14 til 16. 

Håndbold: der udsendes et nyhedsbrev. 

7. Skiltesituationen 

Seneste melding fra administrationen går på, at arbejdet skrider fremad. Gennemgang af hele 

sagen begrunder, at vi sikrer os hvilken aftaler, der helt aktuelt er med Morten H. Andersen. Det 

kan være spørgsmål om: 

a. Skal Beboerhus rettes til Fælleshus 

b. Servicerum eller Teknikerrum - PEA har tidligere ytret ønske om førstnævnte 

c. Aftale for Genbrug / Byttecentral 

d. Hvad skal indgå i oversigtskortet? 

Beslutning:  

Under forudsætning af at det kan nås. 

Ad.a.  Fælleshus 

Ad.b. Afgøres af Fruehøjgaard. 

Ad.c. Genbrugsen 

Ad.d. Tilføjelse til oversigtskort: legeplads, pavillion. Rettes: Miljøgård. Fjernes: vicevært 

8. Punkter til næste møde 

Nøgleskab. NETTO-aftalen. Fastelavn. 

9. Evt. 

Noter til administrationen: 

Afdelingsbestyrelsen følger de to projekter med vaskesøjler og Fælleshuset. Bliver der behov, 

vurderer bestyrelsen, om der skal lægges op til et beboermøde. I givet fald kan det blive med 

deltagelse af driftschefen og eller projektlederen. 
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Med venlig hilsen 

Peter Østergaard Eriksen 

/referant 
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  Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Julegløgg 
  

X 
         

Julefrokost 
 

X X 
         

Nytårsmiddag  
 

X X 
         

Fastelavn 
    

X X 
      

Påskefrokost 
     

X X 
     

Repræsentantskabsmøde 
       

X 
    

Markvandring 
       

X 
    

Sankthans 
       

X X 
   

Sommerudflugt 
        

X X 
  

Væksthus og urtehave X X 
   

X X 
     

Klimamøder 
 

X 
  

X 
  

X 
   

X 

Bestyrelsesmøder X X X X X X X X X  X X 

Information, kommunikationsplan  X X          

Afdelingsmøder           X X 

Udvidelse af beboerhuset       X X X    

Nøgleskab     X        

Hjertestarter      X       

Skilte  X           

Badeværelser      X X      

Fællesspisning  X X X X X X X X X X X X 

 Cafe 
            

 Kortspil 
            

Planlagte arbejder 2019: Beboerhus, 
vaskesøjler m.m. 

 X           

             

             

 Belastning vurderet 3 7 6 4 4 8 6 7 4 2 3 4 

 



 

 
 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 2/1 2019 
 
Administrationen har modtaget referatet den 4/1 2019 
Administrationen har gennemgået referatet den 10/1 2019 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
 

1. Referat og dagsorden 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

2. Næste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

3. Siden sidst 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

4. Økonomi 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

5. NETTO-aftalen og forslag om udendørs bod 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

6. Mål for aktiviteter i foråret 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

7. Skiltesituationen 

a: Rettes til Fælleshus 

b: Teknikrum 

c: Hvad skal ændres til ’Genbrugsen’? 

d: Hvor skal legeplad og pavillonen tilføjes på oversigtskortet? Hvad skal rettes 

ved ’Miljøgård’. ’Vicevært’ er fjernet. 

 

8. Punkter til næste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
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