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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Opfølgning på afdelingsmødet samt 
aktivitetsplan 

Tid 
Onsdag den 4. oktober 2017  
kl. 16.15 

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 

Afbud fra: 
Ingen  

Dagsorden 

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

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen godkender. 

2. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 

Udsat fra sidste møde: Bestyrelsens arbejde er reguleret ved en forretningsorden for bestyrelsen. 

Se forretningsordenen på vores hjemmeside på denne adresse: http://bit.do/SQDN eller indscan:

 

Beslutning: Afdelingsbestyrelsens medlemmer underskriver ”Forretningsorden for bestyrelsen”.  

3. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16.15 i beboerhuset. 
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4. Siden sidst 

Gelænderet er endeligt kommet på plads. 

5. Økonomi 

Status på regnskabet pr. dato. 

Beslutning: Kasseren fremlægger de aktuelle tal fra regnskabet. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb udgør 
kr. 2.330,59. Ruth har indleveret kr. 891,00 fra Kaffekassen. Afdelingsbestyrelsen godkender.  

6. Affaldsskurenes indretning 

Kjeld og Martin er inviteret til at deltage. 

Beslutning:  

41C Torben og Peter aftaler med Martin omkring sorteringsbord. 

45B Peter undersøger evt. ændring i brug af rummet. Vi melder tilbage når det er afklaret. 

57 Martin får besked om jernrør. 

63 Der kommer dør med lås [Kjeld]. 

77 Der kommer dør med lås (med egen cylinder). 

7. Aktiviteter i det kommende år 

På sidste møde blev aftalen, at vi denne gang skulle udarbejde en aktivitetsplan for det kommende år. 

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Nytårsaften 
 

X X          

Julefrokost  X X          

Påske      X       

Skt. Hans        X  X    

Bowling  X           

Vaskesøjler      X X X   X X 

Beboerhus      X X X   X X 

Affaldsskure, indret. X            

Sorteringsbord             

Scooterrum             
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Naboskab             

Beboerinfo             

Fastelavn    X X        

Andre arrang.        X   X  

Affaldsmøder  X   X   X   X  

Væksthus X X     X X     

Urtehave       X X     

Gildesale/billeder             

Arrangementer  B J/N  F P U T/B S  S A 

 2 5 2 1 2 3 4 7 1 0 4 2 

 

Overvejelser:  

Kjeld deltager i snakken. 

Kjeld nævner de minimumsændringer der skal ske i badeværelserne. Der bliver overvejet muligheden for at 
takke nej til dette. En mulighed som koster lidt. Glasvæg, spejl og kumme med vandbatteri.  

Umiddelbart er der tale om ét beboermøde og forud for dette en forberedelse, hvor Kjeld henter tilbud 
hjem, så vi har en ide om, hvad det kommer til at koste. Beboermødet vil ligge i maj. 

To forslag angående hhv. badeværelse og beboerhuset. 

Omkring beboerhuset skal bestyrelsen komme med nogle ønsker til hvad og hvordan. Derefter er det op til 
Kjeld om at hente tilbud hjem – inden beboermødet i maj. 

Bowling sker den 17. november kl. 17. Prisen bliver 125 kr. per person inklusive mad. Sidste frist for 
tilmelding er den 8. november til Lisa i Beboerhuset. Vi arrangerer fælleskørsel.  Herning Bowlinghal, 
Fyrrevej 6, 7400 Herning. 

Væksthus rengøring sker onsdag den 11. oktober kl. 16. Mødested ved Væksthuset. 

8. Vand i kælderen 

Peter er kommet med et oplæg (vedlagt referatet). 

Hele systemet med rør og brønde vil blive renset. Inklusiv under legepladsen. En affugter vil blive sat i gang.  

9. Nye skilte 

Fruehøjgaard er kommet med deres udspil. En hel del af problemerne med skriftstørrelse og kontrast etc. 
er blevet rettet. Præmissen for brug af skiltene er der gjort rede for i mail fra Birgit Juhl fra den 25. 
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september. Den er videresendt til bestyrelsen. Vi skal beslutte, hvad vi vil med vores skilte. Der skal 
bestemmes indhold, og der skal tages stilling til de informations-/vejledningsskilte, som udspillet ikke 
omtaler. Vi har tidligere drøftet et skilt, der viser et oversigtskort for afdelingen. 

Konklusioner: Kjeld oplyser at der sandsynligvis vil være forskellige højder, som vi kan vælge imellem. 

10. Evt. 

 Afvanding af stien og beplantning kommer på plads i efteråret.  

2 liter maling til containergården [Kjeld] 

 

Med venlig hilsen 

Torben  



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 4/10 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 4/10 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 9/10 2017 
 

 

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