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Afdelingsbestyrelsesmøde - referat  

 

Emner 
Flytning af redskaber, nøgleordning 

samt lukket punkt. 

Tid 
Onsdag den 27. juni 2018  

kl. 19:00 

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  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden for mødet  

Beslutning: Godkendt. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Som tidligere besluttet Beboerhuset den 1. august kl. 16.15. 

3. Forslag om nøgleskab 

Gentagne eksempler på tab af nøgler, tabt i affaldscontainere, forlagte nøgler kan løses ved at vi 

har et forsikringsgodkendt nøgleskab til at hænge et tilgængeligt sted. Formand samt en 

stedfortræder kunne være skabsbestyrer. Et skab kunne finansieres ved et tilmeldingsgebyr på 

eksempelvis 150 kr. Forslag om at ideen tages med til afdelingsmødet i september, subsidiært at 

ideen søsættes med det samme.  

Beslutning: Forslag fremsættes på Afdelingsmødet 2018. 
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4. Flytning af haveredskaber til de tidligere affaldsrum 

Peter er kommet med et forslag om at flytte vores haveredskaber til affaldsrummene, da der 

tilsyneladende er eksempler på at nogle af beboerne ikke har de nøgler, der er nødvendige for at 

tilgå redskaberne i de lukkede cykelskure. 

Beslutning: Godkendt. 

5. Lukket punkt 
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6. Evt. 

Til Morten Hove Jørgensen (Fruehøjgaard): Vi har besluttet at skiltet på det tidligere scooterrum 

ændres til teksten ’Genbrug’. 

 

 

Med venlig hilsen 

Peter Østergaard Eriksen 

Referent  



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 27/6 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 11/7 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 12/7 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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