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Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Nøgler, alkohol i beboerhuset, 

rengøring i beboerhuset, opfølgning på 

afdelingsmødet. 

Tid 
Søndag den 23. september 2021 

kl. 16.00 

Sted 
Beboerhuset 

Indkaldt 
Britt Madsen (suppl.) 

Camilla Jespersen 

Henry Lodahl Pedersen (kasserer) 

Lisa Fuhlendorff  

Peter Nedergaard Jensen 

Peter Østergaard Eriksen 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud 
Lene Boesen 

Dagsorden + referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Beslutning: Godkendt 

2. Økonomi 

Henry orienterer. 

Info: Udsat til, at Henry ser noget fra Mette 

3. Nøgler 

Hvem har hvilke nøgler? Alle med behov for nøgler må henvende sig til Fruehøjgaard og aftale. Pt. 

er det alene adgangen til gildesalen, det handler om. 

Gennemgang: Britt og Camilla tager kontakt til Fruehøjgaard  
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4. Alkohol i beboerhuset 

Der er kommet en henvendelse angående indtagelse af alkohol i beboerhuset. Drøftelse og evt. 

beslutning. 

Beslutning: Bestyrelsen understreger at alkohol ikke bør stå fremme. Vi lytter til de henvendelser, 

der måtte komme og tager stilling, hvis eller når det måtte komme. Vi opfordrer, at man til enhver 

tid går til bestyrelsen.   

5. Rengøring af beboerhuset 

Vi har brug for en fast ordning og flere der bakker det op. 

Beslutning: Bestyrelsen laver en liste, hvor man skriver sig på til rengøring [Torben]. Hvis 

Fruehøjgaard har en brugbar anden løsning, så hører vi gerne om det. Ellers afventer vi at der 

kommer en chip-nøgle. Der sigtes mod at vask af gulv sker hver 14. dag. 

6. Opfølgning på afdelingsmødets beslutninger 

Ad. forslag 3: Ny YouSee-aftale 

Tidsplan: Vi afventer at Fruehøjgaard hører fra youSee.  

Uddelegering: ikke aktuelt. 

Ad. forslag 3: Fælles dyr 

Tidsplan: Gruppen aftaler et møde inden jul. 

Uddelegering: Torben, Peter N., Britt 

Ad. forslag 3: Grønne tage 

Tidsplan: Møde omkring processen ultimo 2021. (Det grønne udvalg) 

Uddelegering: Peter N., Torben, Henry 

Ad. forslag 3: Beskæring af store træer i naturhegnet 

Tidsplan: Forår 2022, når træerne er sprunget ud. 

Uddelegering: Det grønne udvalg. Peter og Lissy laver et udkast 

Ad. forslag 3: Næstformand 

Tidsplan:  

Uddelegering: spørgsmålet om en næstformand er ikke aktuelt pt. 
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Ad. forslag 3: Solsejl 

Tidsplan: indkøbes og opsættes forår 2022 

Uddelegering: Det grønne udvalg 

Jeg opfordrer til hurtig, foreløbig gennemgang med tidsplan og uddelegering. 

Bilag B. Referat fra afdelingsmødet 2021 allerede udleveret 

7. Siden sidst 

Første møde om høstfesten i beboerhuset den 15. oktober beslutter at flytte festen til den 1. 

oktober. 

Torsdag den 16. september deltog Jesper fra Grøn Team, Peter N og Torben i en gennemgang af 

facadebeplantning. 

I går den 22. september havde vi besøg af KanalVest, som ønsker at lave en udsendelse om 

afdelingens indsats for verdensmålene. Mange var mødt op i beboerhuset. 

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Næste mødedato: 27. eller 28. oktober kl. 16. 

9. Evt. 

Værkstedgruppen: der inviteres til ’åbent værksted’ i starten af oktober. Gruppen mødes snarest 

for møde nr. 2 

 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

 

Bilag 

A. Forretningsorden (allerede udleveret) 

B. Referat fra afdelingsmødet 2021 (allerede udsendt) 



 

 
 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 23/9 2021 
 
Administrationen har modtaget referatet den 23/9 2021 
Administrationen har gennemgået referatet den 4/10 2021 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

1. Referat 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 
2. Økonomi 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 
3. Nøgler 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

4. Alkohol i beboerhuset 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 
5. Rengøring af beboerhuset 

Administrationen forstår ikke lige, hvad afdelingsbestyrelsen mener med ”en anden 
brugbar løsning”. Kontakt Hanne Skov for nærmere afklaring. 
 

6. Opfølgning på afdelingsmødets beslutninger 
Vedr. ny YouSee-aftale: Hanne Skov har sendt udkastet til afdelingsbestyrelsen inden 
afdelingsmødet, men hun fremsender den igen. 
 

7. Siden sidst 
Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 
9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
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