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Afdelingsbestyrelsesmøde - referat  

 

Emner 
Havedag, markvandring, temadag, 

beboerhus. 

Tid 
Onsdag den 2. maj 2018  

kl. 19:30 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen, kasserer 

Cathrine Søgaard Andersen, suppleant 

Ivan Lauridsen 

Lisa Fuhlendorff, suppleant  

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

  

Dagsorden 

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

Beslutning: Godkendt. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 30. maj 2018 kl. 16:15 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Det grønne opsætter anlæg til robot-plæneklippere på de 3 plæner ud til Børglumvej. 

De første egentlige forårs/sommerdage i Herning. 

Møde med tømrer Lars Lyngholm, Systemhuset og arkitekt Aksel Fyhn, Arkitec. De to sender senere et 

udkast som drøftes på bestyrelsens møde (se nedenfor). 

Sara Terp Uhre fortsætter planlægning af temamøde i afdelingen den 7. juni 2018. 

 

Tilføjelse: ingen 
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4. Økonomi 

Status på regnskabet pr. dato.  

Beslutning: kassen stemmer. 

5. Havedag i forbindelse med væksthus og urtehave 

Lisa og Torben har lavet indbydelsen, som er sendt rundt. Hvad mangler og hvem gør det? 

Cathrine og Bente, Lisa og Torben koordinerer hvad der skal købes ind. Plantekasserne til øverste gård er 

afbestilt og vi leder efter et egnet alternativ.  

Status: Hvis ikke vi når at købe plantekasser inden søndag, ellers ses på et alternativ. 

Bente og Cathrine: 

Status: Bente har købt krydderurter og frøposer til plantekasserne. 

Lisa og Torben: 

Plan: Køber tomat-, agurk- og chilliplanter samt blomster til alle krukker ved væksthuset. 

6. Udkast til nyt beboerhus-indretning 

Bestyrelsen har tidligere fået tilsendt Lars Lyngholms og Aksel Fyhns oplæg omkring beboerhuset. Vi skal 

melde tilbage til Kjeld Kristensen omkring evt. tilføjelser og kommentarer. Sigtet er fremdeles at fremlægge 

et godt gennemarbejdet oplæg på vores afdelingsmøde. 

Notater til oplægget og beslutning: Bestyrelsen ser positivt på oplægget, og godkender skitserne. 

Driftschefen kan arbejde videre med at indhente tilbud. Der afholdes et beboermøde inden sommerferien. 

Torben sender bestyrelsens kommentarer til Fruehøjgaard. 

7. Markvandring den 2. maj 2018 

Bestyrelsen, det grønne team og driftschefen har inden bestyrelsesmødet gået markvandring og på mødet 

vurderer vi på konklusionerne.  

- træer ved væksthusets terrasse 

- manglende del af tjørnehæk mod engen 

- beskæring af hæk ved P-plads ved nr. 87 

- udkast til renovering og udvidelse af beboerhuset 

- opvaskemaskine i gildesalen 

Beslutning:  

Maling af kælderindervægge, låger til kældernedgange og overmaling af graffitis i containergården foretages 

af Morten og Peter i løbet af 2018. Maling er modtaget. 

Låse og døre til cykelskure efterses. Cykelstativ monteres i skur ved nr. 51. 
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Parkafdelingen sprøjter vedbend for lus.  

Fliser lægges ved nr. 45A 

Skolen og kommunen fælder pollentræer i skel. 

Ophæng til plæneklippere flyttes fra skurenes ydervægge til de tidligere affaldsrum. 

Hækken på nederste P-pladsen klippes. 

Bord/bænksæt og bænke på skure males af Fruehøjgaard. 

Tjørnehæk og træer ved Væksthus plantes. 

8. Temadag den 7. juni 

Sara Terp Uhre har udsendt indbydelsen til den 7. juni og vi skal selv have aftalerne i forbindelse med dagen 

på plads.  

Lisa og muligvis Torben plus andre interesserede deltager i planlægningsmøde torsdag den 3. maj kl. 14. 

Beslutning: Cathrine, Lisa og Torben mødes hos Lisa, Børglumvej 65 st.tv. for at planlægge mad m.m. Også 

deltager Sarah Terp, Lisbeth, Åse, Kirsten og Marianne. 

9. Evt. 

Opfølgning:  

 Minder om, at vi gerne vil have plæneklipperne placeret i de tidligere affaldsskure i stedet for på 

væggen udenfor. 

 Aftalerne om bedene ud til? 

 Maling af graffiti miljøgården (containergården). 

Opfølgning blev foretaget sammen med driftschefen og parkafdelingen. 

Forslag til dagsordenspunkter til afdelingsbestyrelsens møde i juni måned 2018: 

Sankt Hans. Temadag. Indvielse af Byttecentralen ved Kirsten Agerlund.  

 

Med venlig hilsen 

Peter Østergaard Eriksen 

Afdelingsbestyrelsen.  



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 2/5 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 2/5 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 4/5 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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