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Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Forberedelse til afdelingsmødet. 

Tid 
Mandag den 7. september 2020  

kl. 16.00 

Sted 
Store gildesal flyttet til Lisa i nr. 65.  

Indkaldt 
Henry Lodahl Pedersen 

Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff  

Maja Lybæk, kasserer 

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Poornima Lakshmi  

Torben Ringsø Jensen, formand 

Dagsorden + referat 

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

Se referat bilag A. 

Beslutning: Godkendt. 

2. Afdelingsmødet 

Torsdag er fristen for tilmelding af først da ved vi præcis, hvor mange der vil være tilmeldt.  

Inden mødet den 16. september skal vi være forberedt med en referent (skal udpeges på mødet) 

samt en ordstyrer (skal udpeges på mødet). Allerede nu har vi, at Maja har tilbudt sig som referent 

og vi håber på at gæst udefra vil være villig som ordstyrer. 

Peter har tilbudt at sørge for udlevering af stemmesedler, samt fremlæggelse af budgettet for 

2021. 

Der bliver ikke tale om bespisning. Bordene skal stilles op i overensstemmelse med anbefalingerne 

under coronaen. 

Torben, Peter, Lisa, Maja og Poornima er på valg. Maja har meddelt at hun ikke modtager genvalg. 

Der er på nuværende tidspunkt indleveret 3 indkomne forslag som kommer rundt på onsdag. 

Beslutning: Indkomne forslag gennemgås. Bestyrelsen ønsker at invitere Driftschef Kjeld Kristensen 
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til afdelingsmødet til gennemgangen indkomne forslag. Afdelingsbestyrelsen mødes tirsdag den 

15. sept. kl. 16:30 til opstilling i gildesalen. 

Opslags/skrivetavle hentes fra kontoret i kælderen. Bordopstilling med plads til ordstyrer, referent, 

repræsentant fra Fruehøjgaard og formand/taler. 

Afdelingsmødet onsdag 16. sept.: Peter og Henry registrerer fremmødte beboere og uddeler 

stemmesedler. Maja tilbyder at skrive referatet.  

Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Beslutning: Beretningen godkendes af bestyrelsen. 

3. Drejebog mm. 

Mette efterlyser en beslutning om mindstekrav til aktivitet for bestyrelsesmedlemmer. Samt en 

drejebog for bestyrelsesmedlemmerne arbejde. Mettes formulerer det som; en "drejebog" for 

hvad der er af krav til de kommende og nye frivillige bestyrelsesmedlemmer. SÅ ved de samtidig 

hvad de si'r JA til. 

Beslutning: Bestyrelsen har en dialog om emnet. Bestyrelsesarbejdet drives af den enkeltes 

engagement og lyst til at deltage. Enhver kan blive forhindret. Det er accepteret.  

4. Dato for indvielse af beboerhuset 

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen finder en passende dato efter afdelingsmødet. 

5. Pris for leje af beboerhuset 

Beslutning: Lejepris og tidspunkter debatteres. Forslag om en evalueringsperiode af 6 måneder til 

at afprøve udlejningsmodellen. Leje af beboerhuset skal bestilles 3 uger inden lejedato af hensyn 

til planlægningen af de faste arrangementer i beboerhuset. 

6. Siden sidst 

Som et nyt indslag blev bestyrelsen inviteret til at mødes med en ny beboer. Malene havde 

allerede i god tid inden sin indflytning i afdelingen fundet anledning til at mødes med bestyrelsen. 

Det blev til en hyggelig kop kaffe/te i pavillonen. 

På foranledning af projektudvikler, Sara Terp mødtes vi omkring vores aktiviteter i afdelingen. Der 

blev drøftet muligheder og udfordringer samt planer om yderligere samarbejde. 

Cykelpicnic til Løvbakkerne blev for andet år i træk afviklet med god tilslutning fra Børglumparken. 
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Arbejdet med beboerhuset fortsætter. Britt og Christine er indtrådt i KREA-gruppe og vil arbejde 

videre med bl.a. børnehjørnet. En fejllevering af glas til beboerhuset er ordnet og Lisa har sørget 

for vask og placering.  

KREA har været på indkøb til toilettet og har bl.a. indkøb håndklæder til huset. 

Serveringvogn og dispensere er ankommet. Lamperne skal byttes, og så har Spjaldbo leveret 

plissegardiner. 

FK-møbeldesign og Tjørring Murerforretning er gentagne gange rykket for det, de skal levere. 

7. Evt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

 

Bilag 

A. Bestyrelsesmøde referat 

B. Bestyrelsens beretning 

C. Indkommen forslag om vindue i badeværelse 

D. Indkommen forslag om behandling for alger 

E. Indkommen for om Facebook 



 

 
 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 7/9 2020 
 
Administrationen har modtaget referatet den 14/9 2020 
Administrationen har gennemgået referatet den 14/9 2020 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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