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Afdelingsbestyrelsesmøde 

 

Emner 
Økonomi, hjemmeside, møde med nye 

beboere, skilte, væksthus, temamøde, 

påske mv. 

Tid 
Onsdag den 7. marts 2018  

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 4. april 2018 kl. 16.15 i beboerhuset. 

3. Siden sidst 

Fastelavn den 11. februar blev aflyst på grund for få tilmeldinger. Prisen og den forestående vinterferie er 

sandsynlige forklaringer. 

Klimamøde 28. februar 2018 med Kirsten Agerlund Knudsen, Herning Kommune Genbrug & Affald.  

Tøjgenbrugs-containeren fra Blå Kors Genbrug fungerer godt. Der har kun være mindre mængder usorteret 

tøj i Miljøgården siden den blev stillet op. 

En beboer har gjort et stort stykke arbejde med at rydde op i Miljøgården og i Genbrugsrummet.  
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Afdelingsbestyrelsen arbejder for tiden med: Vejledning om Miljøgården til Beboermappen. Indretning af 

Genbrugsrummet ved Miljøgården. Vejledning med særlig fokus på glas, pap og deponi til omdelings i 

Børglumparken. Vejledningen kan måske bruges i Hjem til dig, da flere afdelinger har lignende 

affaldssystemer. 

Næste Klimamøde med Kirsten Agerlund Knudsen, Herning Kommune Genbrug & Affald er 13. juni 2018. 

Forslag til emne: indvielse af Genbrugsrummet ved Miljøgården. 

Møde med driftsleder Kjeld Kristensen er udsat til den 26. marts. Derfor emnet omkring beboerhus og 

vaskesøjler også udsat til næste møde den 4. april. 

Tilføjelse:  

4. Økonomi 

Regnskab pr. dato.  

Ikke nogen ændringer. 

5. Oprettelse af ny hjemmeside 

Bestyrelsen godkendte på sidste møde at fortsætte med egen hjemmeside. Hjemmesiden bliver i dag hostet 

hos Surftown i Taastrup. En prøveversion ligger allerede på dev.boerglumparken.dk. Udgifter for 2018-19 til 

hosting afholdes af afdelingen pr. 10. marts 758,- kr. 

Beslutning: Bestyrelsen godkender forslaget. 

6. Arrangement for nye beboerne 

Status er, at der er udsendt 26 invitationer ud og endnu er der ikke rigtigt begyndt at komme 

tilbagemeldinger. Bestyrelsen står for både tilrettelæggelse og afvikling. Ved en fejl er den 12. marts blevet 

fastholdt og derfor er der kun kort tid til forberedelserne. 

Menuen: Forslag kyllingegryde med ris og citron samt salat. Budget 300 kr. 

Oplæg om afdelingen: Forslag til emner/indhold/pointer. 

Oplæg omkring nye ideer i dialog med de der er kommet: 

Andre beslutninger: Hvis ikke der inden i aften er flere tilmeldte, vil arrangementet blive aflyst. Lige nu er 

der kun tilmeldt 2. 

7. Infoskilte til inde i gårdene ved kældertrapperne 

Torben har et udkast med som Morten H. Jørgensen har fået fremstillet. 

Beslutning: Baggrundsfarven er godkendt. Skiltet af komposit vælges. 
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8. Væksthus, urtehave og plantekasser 

Foråret ligger lige foran os… og vi skal have planerne klar for urtehave, væksthus og plantekasser. 

Beslutning: Lisa har aftalt med Produktionsskolen, om at de mødes mandag den 12. marts.  

Bente og Cathrine skriver en ’dosmerseddel’ vedrørende plantekasserne. 

Ivan og Torben forbereder plan til Væksthuset. 

9. Vaskemaskine i det store vaskeri 

Der er gået en vaskemaskine i stykker i store vaskeri og spørgsmålet er hvad der skal ske? 

Beslutning: Maskinen fungerer tilsyneladende.  

10. Påske 

Vi holder som sidste år en særlig fællesspisning i påsken som ligger i uge 13 med start den 29. marts. Vi skal 

finde ud af detaljerne, og hvad der skal ske på dagen fredag den 30. marts. 

Beslutning: Torben skriver en indbydelse, som omdeles torsdag den 22. marts. Menuen byder på lam og 

flødekartofler. Egenbetaling er 30 kr.  

11. Beboerhuset 

Ideer til vores ønsker omkring beboerhuset. Formanden er inviteret til et møde med Kjeld og en arkitekt, 

som tidligere har løst lignende opgaver. Han skal komme med udkast til, hvilke muligheder der kan være. 

Der er nogle tekniske krav, forhold og begrænsninger, som han skal belyse og som vi i bestyrelsen skal 

arbejde videre ud fra.  

Beslutning: Arkitekt/tømrer skal rådgive om muligheder og nødvendig økonomi som oplæg til et  

kommende beboermøde. 

12. Temamøde 

Sara Terp er i gang med at planlægge for næste temamøde, som bestyrelsen på sidste møde besluttede 

kunne foregå i afdelingen. Hun har sendt en række henvisninger som straks bliver viderebragt. 

Landsbyggefonden har udarbejdet et materiale til forebyggelse af ensomhed og opbygning af fællesskaber.  

https://lbf.dk/media/1538044/171107_pdf_web_extra-lille.pdf 

Danmark spiser sammen er et initiativ med samme sigte, men konkret rettet til folk der synes fællesspisning 

er en god ide. Der er i den forbindelse lavet en hjemmeside, hvor vi kan oprette 

fællesspisningsarrangementer. Der er fællesspisningsdag i uge 17. Kig nærmere på det på  

http://www.danmarkspisersammen.dk/  

Fra samme uge 17 sætter DR fokus på ensomhed. Kig nærmere på: 

https://lbf.dk/media/1538044/171107_pdf_web_extra-lille.pdf
http://www.danmarkspisersammen.dk/
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https://www.dr.dk/nyheder/indland/dr-saetter-fokus-210000-danskere-er-ensomme 

Af emner for mødet har også været foreslået: Fællesskab og Alzheimer og i den sammenhæng 

’fremtidskontrakter’ (personlige aftaler om forholdsregler ved alvorlig sygdom). 

Sara forslår at vi til temadagen inviterer en foredragsholder ud. 

Nordeafonden understøtter en lang række initiativer, der grænser op til samme problemstilling. Kig for 

eksempel på: 

https://nordeafonden.dk/projekter/unge-laver-mad-sammen 

Lad os drøfte hvad vi synes om forslagene og om vi kan gøre noget i forbindelse med uge 17. 

Sara oplyser at året repræsentantskabsmøde er torsdag den 24. maj 2018. Så et forslag kunne være torsdag 

den 3. maj kl. 17.00 (forslag). Ugen efter er torsdag Kristi Himmelfart. 

Beslutning: Idéen er god, og hvis datoen er 3. maj, deltager der omkring 7 fra Børglumparken. I forhold til 

Afdelingsbestyrelsen, er det op til Sara at formulere indbydelsen og indhold til temadagen. 

13. Evt. 

Forberedelse til næste møde: 

Indkaldelse til beboermøde om oplæg til efterårets beslutning om vaskesøjler i lejlighederne. 

Udkast til projekt ombygning af beboerhuset til samme møde. 

Forslag og udkast/skal ligge klar til godkendelse senest på næste møde i april. 

Forberedelse til indvielse af genbrugsrummet den 13. juni ved Kirsten Agerlund.  

Efter bestyrelsens beslutning om at godkende infotavlerne beder vi Morten tilføje et skilt til det tidligere 

scooterrum med teksten ”Byttecentral”. Når skiltet er på plads, gennemføres beslutningen fra 

afdelingsmødet om at reservere rummet til alene genbrug. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Østergaard 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/dr-saetter-fokus-210000-danskere-er-ensomme
https://nordeafonden.dk/projekter/unge-laver-mad-sammen


 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 7/3 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 7/3 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 12/3 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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