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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Opfølgning på afdelingsmødet samt 

aktivitetsplan 

Tid 
Onsdag den 6. december 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: Godkendt. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 3. januar 2018 kl. 16.15 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Den 24. november var fællesspisning afløst af en vellykket tur til Herning Bowlinghal. 

Ivan og Bjarne stod dette år for julebelysningen ud til Børglumvej. Fruehøjgaard har sørget for juletræer 

med lyskæder i gårdene. 

Formanden var den 27. november inviteret til gennemgang af de forslag, vi er kommet til fremtidig 

skiltepolitik. På næsten alle punkter er vi blevet lyttet godt til. Vi har nu fået til opgave at komme med en 

gennemgang af samtlige skilte, der skal produceres til afdelingen 
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Den 29. november var der igen problemer med varmen fra kedlen under nr. 55. Den vendte tilbage i løbet 

af formiddagen. 

Søndag den 4. december bød søndagscafeen på Gløgg og æbleskiver. 

Der er planlagt møde den 7. december med frivillig vicevært, Arne Mogensen og Sara Terp Uhre. Et ønske 

fra Arne i forbindelse med ændringerne af hans opgaver i afdelingen. 

Der er planlagt julefrokost til den 9. december og dermed er fællesspisning den 8. aflyst. Det kører på 

skinner og derfor er punktet ikke på dagsordenen der er pt. Tilmeldt 14 deltagere. 

Den 14. december vil der være afhentning af gamle, kasserede cykler. 

Det grønne team har sørget for fliser til pavillonen. Bedene er ryddede og mangler nu kun beplantning. 

Og så er der kommet nye beboere i afdelingen. 

Tilføjelse: Alle carporte er pt. udlejet, oplyser Fruehøjgaard. Kælderen under nr. 83 er tørlagt. Fremover 

bliver dræn renset oftere, oplyser Kjeld Kristensen, Fruehøjgaard. 

4. Forberedelse til nytårsaften 

Hvad skal der ske på aftenen?  

Beslutning: Som udgangspunkt er nytårsfesten brugerbetalt. Torben og Lisa er tovholdere. Invitation 

udsendes snarest.  

5. Aktiviteter og planer for affaldsmøderne 2018 

Vi har nogle udfordringer og nogle nyheder i containergården: Deponi, Tøjcontainer, Hård plast. 

- Og nogle udfordringer i de nedgravede affaldssystemer: Pap. 

- Og nogle visioner: Genbrugsreolen flyttes ind i scooterrummet, og erstattes af et sorteringsbord i 

containergården. 

Beslutning: Information omdeles i postkasserne. Mette, Ivan, Peter og Cathrine samarbejder om at flytte 

Genbrugsreolen samt holde den opryddet i dens nye placering. Deponi sorteres inden afhentning mandag 

den 11. december. 

6. Kultur på recept 

Herning Kommune arbejde med et koncept om kultur på recept. Er det en sag, vi vil gå ind og i givet fald 

hvordan kan vi sikre, at projektet når den målgruppe, som der er lagt op til? Søg på www.herning.dk på 

’Kultur på recept’.  

Beslutning: Bestyrelsen bakker op om projektet. Kan der findes en postkasse, som interesserede kan lægge 

besked i? Evt. postkassen ved nr. 43? Nyhedsbrev om emnet udsendes.  

http://www.herning.dk/
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7. Nye beboere-arrangement 

Vi skal i bedre kontakt med de nye beboere. En måde kunne være, at vi inviterer alle der er flyttet ind i 

løbet af det seneste til et særligt arrangement, hvor vi kan fortælle om afdelingens tilbud til alle. 

Beslutning: Invitation til nye beboere udsendes efter nytår med tilbud om fællesspisning og introduktion til 

Børglumparkens tilbud. Bestyrelsen godkender at de nødvendige midler hentes fra konto for sociale 

aktiviteter. 

8. Evt. 

 Punkter til mødet i januar 2018: Arrangement for nyere beboere. Bestyrelsens julefrokost. Kulturprojekt; 

info om Kultur på recept. Fastelavn den 11. februar. Temadag for frivillige i Brændgårdsparken den 25. 

januar. 

 

Med venlig hilsen og glædelig jul! 

Torben  
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Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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