
Afdeling Børglumparken    
Tæt på naturen 

v/Torben Ringsø Jensen, afdelingsformand 
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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Økonomi, hjemmeside, møde med nye 

beboere, skilte, væksthus, temamøde, 

påske mv. 

Tid 
Onsdag den 4. april 2018  

kl. 16.15 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen, kasserer 

Cathrine Søgaard Andersen, suppleant 

Ivan Lauridsen 

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra: 
Lisa Fuhlendorff, suppleant  

Dagsorden 

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

Beslutning:  godkendt. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 2. maj 2018 kl. 17.30 i beboerhuset. Efter Markvandring inviteres Driftsleder og 

Team Grøn til en kop kaffe i Beboerhuset til afstemning af referat. 

3. Siden sidst 

Møde med driftsleder Kjeld Kristensen, arkitekt Aksel Fyhn Arkitec og Lars Lyngholm Systemhuset den 26. 

marts. Der kommer et oplæg fra arkitekten senere. 

Flot påskemiddag den 30. marts med deltagelse af 12. 

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

Tilføjelse:  
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4. Økonomi 

Fællesspisning har hver gang de seneste 5 fællesspisninger ikke givet overskud. Derfor forslår vi at der ydes 

et tilskud fra aktivitetsmidlerne på et beløb, så der igen er midler at bruge af. Der er nu mulighed for at 

købe hjem og lægge på frys. Forslaget er på 1000 kr.  

Beslutning: Godkendt. 

5. Planer for væksthus og urtehave 

Grupperne fremlægger deres aktivitetsplan for hver af de to opgaver.  

Lisa om plantekasser til øverste gård: 

Status: Lisa er selv kommet i tvivl om det bestilte. Bestyrelsen følger Lisas forslag om alternativ løsning. Lisa 

meddeler til Produktionsskolen. 

Bente og Cathrine om urtehaven: 

Plan: Bente har produceret en liste over vækster til urtehaven. Et par af kasserne ønskes jordfornyet af 

Team Grøn. Bente og Cathrine undersøger, om kasserne skal males. Har Poul Erik Ahler plast og maling? 

Ivan og Torben om væksthuset: 

Plan: Ivan foreslår havedag i starten af maj. Bestyrelsen planlægger en samlet havedag for både urtehave og 

Væksthus. 

Aktivitet Ansvarlig 

2 plantesække til væksthuset Team Grøn 

Første forberedelse den 8. april. Kapillærkasser efterses, der ryddes op i huset. Potter 
rengøres. Beskæring af vinen. 

Torben og Ivan 

Anden havedag den dag hvor vejret er til det – minimum 10 grader om natten. 
Tomatplanterne og agurkerne kan udplantes. Vi holder øje med vejrudsigten. 

De 4 
ansvarlige 

Invitation til alle om at deltage i start på sommeren. Torben og Ivan 

Indkøb af 6 stk. tomat- og 6 stk. agurkeplanter, 2 chiliplanter mm. Blomster til 16 
potter. 

Lisa og Torben 

Kaffe med tilbehør på dagen – måske godt nok til grill Lisa 

6. Regnskab for 2017 

Bestyrelsen gennemgår konklusionerne fra regnskabet. Er der brug for at møde med Hanne Skov, skal 

bestyrelsen træffe beslutning herom. 
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Konklusion og beslutning: Møde om regnskab ønskes eventuelt efter beboermødet omhandlende 

Beboerhusets renovering og vaskesøjler.  

7. Markvandring den 2. maj 2018 

Mulige emner:  

- 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 

Beslutning: Mette minder om problemer med skyggende træer i skel mod Lundgårdskolen. 

8. Forslag om at rykke maling af kældervægge 

Peter foreslår at vi maler kældrenes indervægge 2 år tidligere end aftalt i forbindelse med seneste vandring. 

Beslutning: Peter kontakter driftschefen om aftale. Peter tilbyder at ordne malerarbejdet. 

9. Byttecentral 

Forberedelse af Byttecentralen til indvielse primo juni v/Kirsten Agerlund Knudsen. 

Beslutning: Kirsten kontaktes. Inden indvielsen mødes Cathrine, Mette, Ivan og Peter den 16. maj kl. 13. 

10. Evt. 

Peter kontakter Poul Erik for en aftale om maling til havelåger. Han tilbyder at få det lavet i løbet af 2018. 

Opfølgning:  

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

væggen udenfor. 

 Altalen på sidste markvandring var, at der skulle gøres noget ved oversvømmelserne omkring stien 

ud til Børglumvej. Det kan blive yderligere aktualiseret, når de nye robotplæneklippere kommer i 

gang. 

 Aftalerne om bedene ud til Børglumvej kom på plads den 24. oktober sidste år, men der er ikke sket 

noget? 

 Maling efter graffiti i Miljøgården (containergården). Efter aftale på Markvandring 2017 leveres en 

dåse maling til Peter. 

Idé til næste dagsorden: Skilte i Børglumparken. Evaluering af Markvandring.  

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen. 



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 4/4 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 4/4 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 11/4 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

1. Godkendelse af referat 
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. Planer for væksthus og urtehave 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

6. Regnskab for 2017 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

7. Markvandring den 2/5 2018 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

8. Forslag om at rykke maling af kældervægge 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

9. Byttecentral 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

10. Eventuelt 

Placering af plæneklippere: Jesper Mikkelsen fra Parkafdelingen tager kontakt til 

formanden for nærmere aftale om den præcise placering. 
 

Oversvømmelse ved sti: Parkafdelingen begynder på arbejdet i uge 16. 
 

Bede ud mod Børglumvej: Parkafdelingen begynder på arbejdet i uge 16. 
 

Maling efter graffiti: Peter får leveret en dåse maling. 
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