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Emner 
Ordinært bestyrelsesmøde 

Formål 
Planlægning 

Tid 
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Dagsorden 

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

Beslutning: Godkendt. 

2. Næste møde og sted 

Beslutning: onsdag den 6. september 2017 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Der har været sommertid og aktiviteterne har været tilsvarende på lavere blus. Cafe og spisning har været 

gennemført alle dagene med overraskende god tilslutning. Arne (social vicevært) har holdt ferie i 

sommerperioden. 

Besøget hos Susanne og Ivan i Vedersø den 21. juli blev en stor succes. Der var 10 deltagere. Undervejs til 

Vedersø Camping besøgte vi Søndervig Sandskulptur 2017. Der er aflagt regnskab (mappen i Beboerhuset). 

Ubudne gæster i containergården har betydet rod og griseri på jorden. (Se forslag om ny lås nedenfor). 
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Der har været store problemer i forbindelse med, at Herning Kommune glemte tømning af vores nye 

affaldscontainere. Lejligheder der ligger tæt på containerne har været stærkt plaget af fluer og lugtgener. 

Problemet er afhjulpet nu efter tømning. 

Kommende aktiviteter:  

- Udsendelse af dagsorden til Afdelingsmødet 2017 den 10. august 

- Budgetmødet den 21. august kl. 14.45 

- Sidste frist for indkomne forslag den 28. august 

- Dagsorden med indkomne forslag den 30. august 

- Bestyrelsesmøde den 6. september 

- Afdelingsmødet den 11. september kl. 17.00 

Peter har efter beslutning i forbindelse med markvandring fået overdraget opgaven med at holde orden i 

containergården. Formålet er at opnå erfaringer med containergården og sortering. 

4. Økonomi 

Kassebeholdning etc.  

Beslutning: Kassen stemmer. Torben har indkøbt tonerpatroner til Fællesprinteren. 

5. Tøjcontainer 

Peter har overvejelser om en tøjcontainer og har for indeværende opnået grønt lys fra Martin til at indgå en 

aftale NGO (Blå Kors). Gør vi det? 

Beslutning: Bestyrelsen godkender opstilling af container til genbrugstøj, som stilles der, hvor 

glascontaineren stod tidligere. 

6. Lås med pinkode 

Er det den rigtige løsning på problemerne med uautoriseret adgang til containergård. Gør vi det? 

Beslutning: Bestyrelsen undersøger løsninger med enten PIN-kodelås eller brik (vaskebrik). 

7. Tema til afdelingsmødet 

Et forslag kunne være: 

Beslutning: Idéer til ændringer af Fællesspisning, så endnu flere beboere får lyst til at deltage. 

8. Tilmelding til spisning som adskilt arrangement efter mødet 

Begrundelse er, at vi på den måde undgår at købe mere ind end, der bliver spist. Hvis vi beslutter det, 

hvornår og hvordan skal man tilmelde sig. Hvem tager opgaven? 
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Beslutning: Bestyrelsen vedtager, at der tilbydes spisning med tilmelding for at undgå madspild. Lisa og 

Peter sørger for smørrebrød m.m. 

9. Emner til budgetmødet (arbejdsmødet) den 21. august 

Beslutning: Udskiftning af relæer, huslejeniveau, vaskesøjler, renholdelse affaldssystemerne, jubilæum, 

maling af yderdøre. Fremtidig anvendelse af de tidligere affaldsskure. Hvad koster en dør med lås til tidl. 

Affaldsrum? (Torben og Peter gennemgår skurenes indhold). 

10. Emner til næste mødes dagsorden 

Beslutning: Sidste forberedelser til Afdelingsmødet.  

11. Evt. 

Opfølgning på køkken i beboerhuset, algefjerner i værkstedet, vinduespudsning og tjørnehækken [fra 

tidligere referat – opfølgning!]. 

Gelænder til terrassen. Blomsterkasserne i øverste gård (er fjernet). 

Arrangement om affaldssortering for Børglumparkens børn og deres voksne med Kirsten Agerlund Knudsen 

den 30.8. Formål: at formidle bedst og billigst sortering af affald og genbrug. 

Spørgsmål: er maleren færdig med at male udendørs døre og låger i Børglumparken? 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen, Afdelingsformand 



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 2/8 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 2/8 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 8/8 2017 
 

 

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