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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Midsommerfest og jubilæum, regnskab, 

vanding.  

Tid 
Tirsdag den 4. juni 2019  

kl. 16.00 

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 sidste møde og dagsorden for dette møde  

På grund af et computerproblem er seneste referat desværre forlist. Derfor opsummerer vi ud fra 

den seneste dagsorden fra den 4. april 2019. Mødet slutter senest kl. 17.30. 

Afdelingsbestyrelsen beslutter ved afstemning at afskrive det forliste referat fra 

afdelingsbestyrelsesmødet, og i stedet behandle nogle af punkterne på afdelingsbestyrelsens 

møde den 4. juni 2019. Peter Østergaard ønsker noteret i referat, at fremgangsmåden er forkert. I 

stedet burde dagsordenen fra mødet den 30. april 2019 gennemgås af afdelingsbestyrelsen, og et 

referat skrives. Peter Ø. Kritiserer, at der afholdes ’arbejdsmøder’ uden dagsorden og uden 

referat. Der har været afholdt to møder med driftschef Kjeld Kristensen om renovering af 

badeværelser i Børglumparken. Der blev ikke udsendt dagsorden. Peter Ø. har skrevet referat fra 

de møder, han har deltaget i.  
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2. Næste mødetidspunkt og sted 

Mødeplanen: Næste bestyrelsesmøde: mandag den 5. august 2019 kl. 16:00 Fælleshuset. 

3. Siden sidst 

Den 4. april 2019 blev det besluttet blandt en lille kreds af beboere at oprette en filmklub. 

Gruppen var taget i biografen for at se Dronningen. Beslutningen bliver fulgt op. 

Landfredag den 19. april afholdt Børglumparken påskefrokost i den store gildesal med stor 

opslutning. Dagen efter spiste vi resterne. 

Torsdag den 25. april deltog 6 beboere i Fortællerkoncert med Mathilde Falch. Indbydelsen kom 

fra Fruehøjgaard. 

Hver mandag står Ruth Jensen i spidsen for fælles cykelture med start i Brændgaardsparken.  

Bestyrelsen er sammen med Fruehøjgaard i fuld med at forberede renovering af badeværelserne. 

Arbejdsmøde om badeværelserne den 1. maj med Kjeld. Samme dag en forberedende 

markvandring, hvor vi som bestyrelse gennemgår ønsker til istandsættelser i afdelingen. Peter 

udarbejder bagefter efter arbejdspapir der kommer til at indgå som arbejdspapir for selve 

markvandringen 

Markvandring onsdag den 7. maj forbliver inden døre på grund af det dårlige vejr. Peters 

arbejdspapir viser sig at være et rigtig godt og nyttigt udgangspunkt for mødet. Kjeld udarbejder et 

referat. 

Maj blev en måned hvor der blev lavet meget i haven og væksthuset. Egetræet blev plantet ned 

mod engen den 7. maj, væksthuset, grøntsagshaven, urtehave og blomsterkasserne kom på plads. 

NETTO sponsorerede flere kasser blomsterløg og -knolde. 

Der er renset ud i udluftningskanalerne og installeret forhindring mod fuglerede-byggeri i 

udluftningshætterne på tagene. 

Den ene af to beholdere til restaffald ved nr. 43 er taget ud af drift. Der er sat et skilt på den 

aflåste beholder med oplysning til beboerne. 

4. Økonomi 

Beslutning: Der har ikke været bevægelser på kontoen for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb. 

5. Midsommerfest og jubilæum 

Midsommerfesten med jubilæum indbygget er sat på skinner, men står bestyrelsen bag 

arrangementet og kan vi løfte opgaven? 
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Beslutning: Bestyrelsen står bag beslutningen samlet. Arrangementet er baseret på frivillige og det 

er derfor en nødvendig forudsætning, at vi får mange flere med i forberedelserne. Bestyrelsen får 

nu til opgave at engagere beboerne. Der nedsættes et festudvalg, hvor alle beboere inviteres. 

Møde i udvalget starter mandag den 10. juni (2. pinsedag) kl. 16. 

6. Haverne og væksthuset 

Hentet fra sidste dagsorden: I forbindelse med såning og tilplantning af urtekasser, grøntsagshave, 

havekrukker vil der i år være behov for ekstra indkøb til automatisk vanding. Forslag: der afsættes 

kr. 2.000 til formålet. 

Beslutning: Der afsættes 2.000 kr. til materialer. 

7. Regnskabsmøde 

Vi er kommet så langt hen på året, at det giver god mening af kombinere møde om regnskab for 

2018 med budget for 2020. Markvandring er foretaget 7. maj 2019, og budget for drift og 

vedligehold kan indregnes i Børglumparkens budget for 2020. 

Beslutning: Der findes en dato i samarbejde med Fruehøjgaard.  

Deltagere: Peter, Bente, Torben, Lisa. 

8. Punkter til næste møde 

Afdelingsmøde 2019. Afdelingsbestyrelsens beretning for 2018. Budgetmøde med Fruehøjgaard. 

9. Evt.  

Noter til administrationen:  

Nedgravede affaldsbeholdere: er den aflåste restaffald ved nr. 45 blevet tømt for indhold og 

vasket efter aflåsning?  Er beholderen afmeldt tømning hos kommunen? 

Hvad er der opsat i ’udluftningshætterne’ på taget, som kan forhindre fugleredebygning i 

ventilationssystemet? 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 
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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 4/6 2019 
 
Administrationen har modtaget referatet den 8/8 2019 
Administrationen har gennemgået referatet den 9/8 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. Midsommerfest og jubilæum 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

6. Haverne og væksthuset 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

7. Regnskabsmøde 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

9. Eventuelt 

Nedgravede affaldsbeholdere: Ifølge Kjeld Kristensen er beholderen afmeldt for 

længst. 

Udluftningshætterne: Kjeld Kristensen oplyser, at der er opsat net. 
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