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Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Forretningsorden, beboerhus, 

fastelavn. 

Tid 
Tirsdag den 7. januar 2020  

kl. 16.00 

Sted 
Børglumvej 87 st.tv., Herning 

Indkaldt 
Lisa Fuhlendorff  

Maja Lybæk, kasserer 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra 
Lene Boesen 

Poornima Lakshmi  

Henry Lodahl Pedersen 

Mette Lund Simonsen

Dagsorden 

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

Se referat bilag A. 

Beslutning: Godkendt. 

2. Økonomi 

Kassereren gør kassen op. 

Forslag om at Peter Nedergaard Jensen og Henry Lodahl Pedersen overdrages opgaverne med 

grøntsagsbedene samt drivhuset og dermed får opgaven med at bestemme indkøbene til samme. 

Det vil fortsat være bestyrelsen, der har ansvaret. 

Beslutning: Kassereren fremlægger kontoudskrifter for afdelingsbestyrelsen. Godkendt. 

Uddelegeringen af grøntsagsbede og drivhuset godkendt. 

3. Næste mødedato 

Forslag ifølge mødeplanen mandag den 3. februar kl. 16.00. 

Beslutning: Godkendt. 
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4. Forretningsordenen 

Der er vedlagt et udkast til revideret forretningsorden. Udkastet indeholder forslag om flere nye 

opgaver. 

a. Regnskabsmødet i foråret vil være fast og ikke efter behov 

b. Bestyrelsen vil skulle behandle normen for istandsættelser ved fraflytning 

c. Bestyrelsen vælger en mødeleder 

d. Dagsordener skal udsendes senest 7 dage inden møder afholdes 

e. Sidste frist for offentliggørelse af referater på 7 dage efter mødet 

f. Ved afstemninger bortfalder vejledningens regel om formandens stemme er 

udslagsgivende 

g. Ønsker blot et medlem en afstemning skal det gennemføres evt. ved (hemmelig) skriftlig 

stemmeafgivelse. 

Og så er der forslag om: 

Afdelingsmødet kan bemyndige afdelingsbestyrelsen eller andre grupper af beboere (udvalg), som 

afdelingsmødet udpeger, til at arbejde videre med at konkretisere forslag til arbejder i afdelingen 

eller til afholdelse af arrangementer eller fester samt kulturelle aktiviteter fx udgivelse af 

beboerblad, etablering af fritidsklubber og andre aktiviteter. 

Afdelingsbestyrelsen giver beboerne mulighed for at henvende sig enten via mail, telefon eller ved 

et åbent møde eller træffetid fx en gang om måneden. 

Se bilag B. Udkast til forretningsorden. 

Beslutning: Udsat til et kommende møde. 

5. Beboerhuset 

Budgettet skal holdes. Husk de 25.000 kr. der er tilført. Med den præmis er her en række forslag til 

beslutninger. 

Forslag om at der tilføres midler til bedre armaturer i køkken og på toilet samt kompositvaske til 

køkkenet. 

Beslutning: Montering af vask er afsluttet med stålvask. Bestyrelsen godkender overførsel af 

midler til armaturer. 

Forslag til bordplan: 3 permanente og 2 stabelbare borde, som vi vil forsøge at få lavet tilpasset 

den plads vi har. Hvert bord med 8 siddepladser. Stillet op vil der samlet være god plads til i alt 40 

personer. Vi er stillet i udsigt til at tilpasning er realistisk. 

Beslutning: Torben arbejder på sagen, så der er et oplæg til kreativ gruppen. 
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Forslag om ’børnehjørne: afhængigt af udspil fra den kreative gruppe bakker vi op om et særligt 

hjørne til børnene. En slagbænk er en mulighed.  

Beslutning: Godkendt. 

Forslag om to sæt stole: 2 borde kan/skal kunne stables og derfor er der brug for at mindst 17 

stole på tilsvarende måde skal kunne stables. Resterende 20 stole kunne på den måde være evt. 

polstrede og med mulighed for at sættes op. Bemærk 3 siddepladser på slagbænken. 

Beslutning: Godkendt. 

6. Den kreative gruppe 

Vi afventer resultatet af Fruehøjgaards nyhedsbrev, der skal få flere med til at deltage i 

arbejdsgruppen. På tirsdag ved vi, hvordan det er gået og tager en snak om, hvordan vi griber det 

an. 

Beslutning: Carina og Sara (Fruehøjgaard) kommer med et udspil. 

7. Indvielse af beboerhuset 

Hvordan skal dagen forløbe? Og hvornår bør den afholdes? Nødvendigvis på dagen, hvor vi åbner 

dørene? 

Beslutning: Beboerhuset forventes at være færdigt i slutningen af januar. Det er dog for tidligt at 

beslutte dato for indvielse. 

8. Fastelavn 

Skal vi forsøge at afholde fastelavn? Forslag til dato? 

Beslutning: Bestyrelsen er enige om, at en succes er forudsat af at arrangementet er med gratis 

adgang og datoen er en anden end på selve fastelavnsdagen; eks. 1. marts 2020 kl. 14 til 16. 

9. Siden sidst 

Børglumparken har fået bevilget 25.000 kr. fra Hammerum Herreds Brandkasse for Løsøre.  

Beboermapper er revideret og udgivet. 

Det været en forrygende måned i afdelingen med mange arrangementer. Julefrokost, julegløgg og 

Nytårsfest i den store gildesal. Hertil fællesspisning hver fredag og café med generelt pæn 

tilslutning! Det går godt, og måske er der brug for en lidt mere normal måned. 
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10. Den kommende måned 

Ombygningen af beboerhuset fortsætter og afslutter ifølge planen i januar. Der vil være brugt for 

at træffe beslutninger undervejs. 

Den kreative gruppe igangsættes og guides. Sara Terp Uhre, Fruehøjgaard har lovet at stå for det. 

Beboerhuset Børglumparken mangler at bliver nedlagt. 

11. Orientering fra formanden 

December var en travl måned både med hensyn til fælles aktiviteter og ombygningen af 

beboerhuset. Der kan være brug for at indsamle og drøfte erfaringerne fra begge dele. Jeg foreslår 

at vi tager det op når vi er igennem det hele evt. i marts/april. 

Vores hjemmesiden rettes hele tiden til og udbygges med flere muligheder og flere oplysninger. 

Forsidens layout og indhold er bl.a. blevet strammet op, så der er kommet flere informationer, der 

er gjort mere aktuelle. Siden er blevet hurtigere. 

Facebook er nu delt i to og ulemperne ved det kommer vi til at leve med i lang tid endnu. Først når 

alle/nok er kommet over på den lukkede gruppe kan vi stoppe med at annoncere i den åbne ditto. 

Det giver forvirring og sikkert også anledning til en vis irritation.  

Det går rigtig godt i beboerhuset (pt. gildesalen). Vi var ikke mindre ind 40 til julefrokosten og også 

Mod Madspild om torsdagen tiltrækker også mange. Der er i det hele taget en meget god stemning 

i nærmest alt det der foregår i afdelingen. 

12. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Beslutning: Væksthuset og grøntsagsbedene. Planlægning af fastelavnsfest. Indvielse af beboerhus.  

Forretningsorden. Plan for uddelegering af fællesopgaver. 

13. Evt. 

Sæt kryds i kalenderen den 10. april til den årlige påskemiddag. 

Afdelingsbestyrelsens referater og dagsordner mangler et sted at kunne hænges op, efter info-

tavlen er nedtaget i forbindelse med renoveringen af Beboerhuset. Peter: måske kan vi fremover 

sætte en opslagstavle op i ’værkstedet’ i stedet. 

Der debatteres en ordning for rengøring i Beboerhuset og andre fælleslokaler.   
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Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

 

 

Bilag 

A. Bestyrelsesmøde referat 

B. Udkast til forretningsorden 



 

 
 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 7/1 2020 
 
Administrationen har modtaget referatet den 7/1 2020 
Administrationen har gennemgået referatet den 9/1 2020 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

1. Referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

2. Økonomi 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

3. Næste mødedato 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

4. Forretningsorden 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

5. Beboerhuset 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

6. Den kreative gruppe 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

7. Indvielse af beboerhuset 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

8. Fastelavn 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

9. Siden sidst 

Beboermappen: Afdelingsbestyrelsen har ikke givet administrationen besked på, om 

beboermappen, version 12/12 2019, var klar til udsendelse. Derfor udsendes 

versionen først nu - i uge 3, 2020. 

 

10. Den kommende måned 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

11. Orientering fra formanden 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

12. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Ingen bemærkninger fra administrationen 

 

13. Eventuelt 

Ingen bemærkninger fra administrationen 
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