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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Sociale initiativer i afdelingen 

Formål 
At lægge fokus på understøttelsen til 
sociale aktiviteter 

Tid 
Onsdag den 4. maj 2016  
kl. 19.00 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, 
Herning 

Indkaldt 
Bente Lind Jensen  
Peter Østergaard Eriksen 
Torben Ringsø Jensen, formand 
Maria Olterbech, suppleant 

Afbud fra 
Stefan Madsen 
Ivan Lauridsen, suppleant 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde  

Beslutning: Bestyrelsen gokender referat og dagsorden. 

2. Siden sidst 

Utilfredshed udtrykt på Børglumparkens Facebook-side over problemer med vand, dør til cykelskur, støj 

og uro får bestyrelsen til at henvende sig til administrationen for en løsning. Der indgås en aftale med 

driftschefen. 

Britt Madsen fratræder posten som medlem af bestyrelsen og første suppleant tiltræder. 

Spiseordningen er ved at finde en fast form og tiltrækker ca. 6-10 deltagere pr. gang. Miljø og 

omgangstonen bliver omtalt positivt i Hjem til Dig. 

Forårsklaring af væksthuset, men såning og udplantning forsinkes af køligt forår. 

3. Næste mødedato 

Dato: onsdag 1. juni 2016. Tid: kl. 19.00. Sted: beboerhuset, Børglumvej 73. 
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4. Økonomi 

Afregning. 

Beslutning: Kassen stemmer. 

5. Markvandring 

Markvandring er planlagt til kl. 17.00 den 12. maj. Formanden vil forsøge at få det rykket lidt frem på 

grund af anden aftale. Bestyrelsen forbereder punkter, der skal med på rundturen. 

Planlagt er gennemgang af planerne for affaldssortering. 

Beslutning: Hvor bliver terrassen af?! Punkter til markvandring: Vand på stierne. Vandindtrængen i 

kælderen under 83. Vand ved nr. 47. Mellembedene. Skilte, hvordan går det med skiltepolitikken? Net 

mod solsorte.  

6. Regnskab for 2015 

Gennemgang og drøftelse af fremsendt regnskab.

Beslutning: Bestyrelsen har ingen bemærkninger til regnskabet, men vil gerne have en samtale med 

Hanne Skov, som en forberedelse til efterårets budgetmøde. Torben får en aftale i stand. 

7. Udflugt for aktive beboere til Christiansminde i Svendborg. 

Bestyrelsen har midler til en studietur til det fynske og drøfter forslaget og evt. en handlingsplan. 

Beslutning: Ideen med Christiansminde forekommer for dyr. Torben påtager sig at finde et alternativ. 

De aktive i afdelingen skal have en påskyndelse for deres indsats. Turen skal være en kombination 

mellem fornøjelse og noget sagligt omkring frivillighed og aktivitetsarbejde. 

8. Forsinket julefrokost 

Torsdag den 19. maj kl. 18.00. 

Beslutning: Torben bestiller bord på Flammen i Søndergade. 

9. Evt. 

 

 
 
 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 4/5 2016 
 
Administrationen har modtaget referatet den 8/5 2016 
Administrationen har gennemgået referatet den 9/5 2016 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har taget registreret, at Britt Madsen er udtrådt af afdelingsbestyrelsen, 
og 1. suppleanten, Maria Olterbech, er indtrådt i stedet. 
 
Derudover har administrationen ingen bemærkninger til referatet. 
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