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Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Markvandring, fællesspisning, 

midsommerfest 

Tid 
Tirsdag den 22. april 2021  

kl. 19.00 

Sted 
Beboerhuset 

Indkaldt 
Henry Lodahl Pedersen 

Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff  

Malene Elsgart 

Mette Lund Simonsen 

Peter Nedergaard Jensen 

Peter Østergaard Eriksen 

Poornima Lakshmi  

Torben Ringsø Jensen, formand 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Bilag A. Referat fra Bestyrelsesmøde 16. marts 2021 

Beslutning: Godkendt 

2. Økonomi 

Godkendelse: Godkendt 

3. Næste møde 

Ifølge revideret mødeplan onsdag 26. maj kl. 19.00. 

Beslutning: Godkendt 
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4. Orientering om markvandring 21. april 2021 

Bestyrelsen orienteres om forløbet af og resultater fra markvandringen. Senere kommer der et 

referat af gennemgangen. Deltagere var Mette, Peter Ø., Torben og fra FHG Kjeld, Kim og Jesper 

M. 

Aktiviteter som vi påtager os:  

Facadeplanter aftales mellem Jesper fra Fruehøjgaard og Peter Nedergaard.  

Afdelingsbestyrelsen holder øje med, om der er vand nok i vandstenen. 

Peter N. aftaler med Parkafdelingen om plantning af træer i ledige steder. 

Ekstra vandhaner ved Væksthus og urtebed. 

5. Anden havedag. 

Krukker, væksthus, urtehave og grønsagshave skal vi have gjort klar. 

Beslutning: Forberedende møde tirsdag den 27. april kl. 15 

6. Midsommerfest 

Restriktionerne er blevet lettet så meget, at det nu er muligt at afvikle en midsommerfest 

(Sommer i By). Forudsat at vejret arter sig, og vi derfor kan være udendørs.  

Beslutning: Godkendt. Der holdes forberedende arbejdsmøde, fortæller Punkt sættes på 

afdelingsbestyrelsens møde i maj måned. 

Midsommerfest afholdes oftest i weekenden før Skt. Hans.  

7. Genbrugsen (Maria) kan godt bruge vores assistance 

Genbrugsen er et stort aktiv for os. Hvad kan gøre for at hjælpe med oprydning? Når beboere 

fraflytter, sker det tit, at rummet bliver brugt til skrald mm. 

Beslutning: Afdelingsbestyrelsen støtter op om Marias store arbejde med oprydning i Genbrugsen. 

Stefan foreslår skiltning, der fortæller om god genbrugsskik. Torben og Peter taler med Maria om, 

hvad afdelingsbestyrelsen kan hjælpe med. 

 

8. Siden sidst 

Forsamlingsloftet indendørs og udendørs er hævet fra hhv. 5 til 10 og 25 til 50 personer. 
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Den 19. marts var der første officielle havedag. Peter N. var tovholder, Mette havde bagt brød og 

Ruth stod for kaffen. 

Beboerhuset er så småt kommet i gang med en række mindre fællesspisninger. 

Sang og Samvær, et sangprojekt i fire afdelinger, er kommet i gang og første arrangement er 

allerede afviklet i Børglumparken. Sara Terp Uhre leder sammen med Sangskolen i Nørregade 

projektet. Det er muligt at overvære arrangementerne på nettet direkte. 

De faste gåture i området afvikles to gange om ugen, onsdag og søndag. Derudover er mange 

kommet godt i gang med selv at gå ture.  

Maria har igen, igen ryddet op i Genbrugsen, som kører rigtigt flot. 
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9. Evt. 

Har I alle fået taget et godt billede? Igen igen? 

I forbindelse med gennemgangen af markvandringen, er afdelingsbestyrelsen opmærksom på de 

beboere, der ønsker vindue eller ekstra udluftning i badeværelser. 

Til afdelingsbestyrelsens møde i maj måned tilføjes punkter: 

Forberedelse af midsommerfest. 

Status på Beboerhuset, økonomi. 

Værksted. 

 

Børglumparkens regnskab for 2020 er omdelt til afdelingsbestyrelsen til gennemlæsning. 

På grund af Corona, er et fysisk regnskabsmøde aflyst. Regnskabet er grundlag for Børglumparkens 

budget for 2021.  

 
Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

 

Bilag 

A. Referat fra Bestyrelsesmøde 16. marts 2021 



 

 
 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 22/4 2021 
 
Administrationen har modtaget referatet den 3/5 2021 
Administrationen har gennemgået referatet den 4/5 2021 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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