
Afdeling Børglumparken 
Tæt på naturen 

v/Torben Ringsø Jensen, afdelingsformand 
Børglumvej 87 · 7400 Herning 27. maj 2021
M: 22 73 11 58 · E: torben@boerglumparken.dk 

Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Konstituering, midsommerfest, 

beboerhus og værksted 

Tid 
Onsdag den 26. maj 2021 

kl. 19.00 

Sted 
Beboerhuset 

Indkaldt 
Henry Lodahl Pedersen 

Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff  

Peter Nedergaard Jensen 

Peter Østergaard Eriksen 

Poornima Lakshmi  

Torben Ringsø Jensen, formand 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Bilag A. Referat fra Bestyrelsesmøde 22. april 2021. 

Bilag B. Plan for midsommerarrangement 

Bilag C. Sammenligning af priser for leje af gildesale i Fruehøjgaard. 

Rettelse til ovennævnte referat: Mette Lund Simonsen havde meldt afbud til mødet. Med 

rettelse indstillet til godkendelse: 

Beslutning: 

Mette ønsker rettelse til lukket referat af 20. maj noteret: Mette forlod mødet kl. 21.14. 1 time og 

14 minutter mere end først aftalt!! 

Godkendt. 

2. Ny konstituering af kasserer

Efter godkendelse af Mettes orlov, skal der udpeges en ny kasserer for bestyrelsen. 

Vedkommende må have overført de nødvendige dokumenter fra den tidligere kasserer, og punktet 

Økonomi udsættes derfor til næste gang. 



 

 

/2021-05-26 Bestyrelsesmøde referat.docx  2 

  

Beslutning: Poornima overtager kassererposten. Mettes funktion som udlejer af gæsteværelse: 

Mette skal spørges, om hun vil fortsætte som udlejer. Afdelingsbestyrelsen ønsker at udlejer af 

gæsteværelset skal kunne modtage e-mail, da det er i alles interesse, at ekspeditionen skal så 

hurtigt som muligt.  

3. Næste møde 

Ifølge revideret mødeplan onsdag 23. juni kl. 19.00. 

Beslutning: Aftales senere på Messenger 

4. Valg af suppleanter til repræsentantskabet 

Den 27. maj er der møde i repræsentantskabet. Forudsat at det gennemføres under 

restriktionerne, skal der udpeges to suppleanter til mødet. Poornima og Peter Østergaard har 

meldt afbud. Indstillet er hhv. Henry Lodahl Pedersen og Lene Elgaard Boesen. De to skal 

medbringe gyldig fuldmagt. 

Beslutning: Brev fra Fruehøjgaard og fuldmagt til mødet er videregivet til suppleanterne. 

5. Midsommerfest / sankthans 

Midsommerfesten 2019 var en stor begivenhed i afdelingen. Planen i 2020 var en gentagelse af 

arrangementet. Det blev aflyst på grund af COVID-19. Se planen bilag B. Spørgsmålet er om det 

skal være en midsommerfest med majstang eller en sankthansfest med bålafbrænding? Hvem gør 

hvad, hvornår? 

Beslutning: Der lægges op til at afholde midsommerfest lørdag den 19. juni. 

Torben laver et udkast til midsommerfest, som deles via Messenger. 

6. Indretning af værksted 

Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe, der vil tage ansvaret for indretning af vores værksted i nr. 

43. Hvad er ambitionen og hvem vil tage opgaven på sig? 

Beslutning: Henry vil forsøge at finde interesserede til en arbejdsgruppe. Peter Ø. deltager i 

arbejdsgruppen og indkalder til første møde. 

7. Beboerhuset: Status på istandsættelse og økonomi 

Vi er nået så langt med beboerhuset at den er taget i brug til både café og fællesspisning.  

Der mangler endnu en robotstøver og en projekter samt en fantasi-væg på sydvæggen.  



 

 

/2021-05-26 Bestyrelsesmøde referat.docx  3 

  

Hanne Skov oplyser at der endnu er ### kr. til anvendelse til for formålet. Formanden har tidligere 

fået 5000 kr. at disponere over til blandet indkøb af udstyr. Der er købt service, kopper, tallerkner 

og bestik, køkkenredskaber. Der resterer rengøringsartikler og en fejemoppe.  

Drøftelse: Afdelingsbestyrelsen ønsker mødet med låsesmeden fremrykket, da et låsesystem med 

logning er grundlag for at arbejde videre med indkøb af robotstøvsuger, projektor mv. 

8. Leje og udleje af beboerhus og gildesal 

Se vedlagte bilag om sammenligning af priser på leje i Fruehøjgaard. 

Beslutning: Fire modeller for lån/leje overvejes. Det prioriteres, at fællesaktiviteter har prioritet 

over udleje.  

Beboerhuset er åbent for beboere i Børglumparken og deres gæster ved udleje mod betaling. 

Beboerhuset er åbent for beboere i Børglumparken og deres gæster ved lån, hvis Beboerhuset 

samtidig er åbent for alle andre beboere i Børglumparken. 

 

Prisen for leje af Gildesalen, hverdag 200 kr., weekend 500 kr. 

Prisen for leje Beboerhuset, hverdag 300 kr., weekend 600 kr. 

 

Spørgsmål om udlejning af Beboerhuset stilles som forslag til afdelingsmødet 2021. 

9. Siden sidst 

Den 1. maj anden havedag i Børglumparken. 

Den 6. maj kortfilmaften i filmklubben. 

Sang og Samvær i beboerhuset den 11. maj med Bente Lind Bliksted. 

Maria ordner Genbrugsen den 16. maj. 

Besøg den 20. maj af Ulrik Hyldgaard (V) og Jørn Vedel Eriksen (UP), byplanudvalget til rundvisning 

i afdelingen og indføring i Børglumparkens grønne aktiviteter. 

Bestyrelsen har den 20. maj godkendt anmodning fra Mette Lund Simonsen om orlov. 

Danmark genåbner for alvor den 21. maj efter over et års corona-nedlukning. 

Louise Berg Hansen besøger afdelingen i forbindelse med Danmarks vildeste Kommune-

konkurrencen den 26. maj. 

Også nyt i info-skilte, udgåede bøgepur, omtale Børglumparken i årsrapporten, og idé for skilte ved 

de fælles lokaler. 

10. Evt. 
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Har I alle fået taget et godt billede? 

Henry foreslår en mini-havedag, hvor overskudsjord fra potter flyttes til kartoffelrækkerne. 

 
Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

 

Bilag 

A. Referat fra Bestyrelsesmøde 22. april 2021 

B. Oversigt over midsommerarrangement 2021 
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90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 26/5 2021 
 
Administrationen har modtaget referatet den 27/5 2021 
Administrationen har gennemgået referatet den 1/6 2021 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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