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Afdelingsbestyrelsesmøde - referat  

 

Emner 
Temadag, sankthans, beboerhus, 

genbrugsrum, ny hjemmeside, regler for 

væksthus og pavillon. 

Tid 
Onsdag den 30. maj 2018  

kl. 16:15 

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 

  

Dagsorden + referat 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde samt dagsorden for dette møde  

Beslutning: Punkt 10 tilføjes. Dagsorden godkendt. 

2. Næste mødetidspunkt og sted 

Beslutning: onsdag den 4. juli 2018 kl. 16:15 i beboerhuset. Rettes til: onsdag den 1. august 2018 kl. 16:15. 

3. Siden sidst 

Den 3. maj var Lisa vært for planlægningsmøde omkring temadag den 7. juni. 

En af robot-plæneklipperne havarerede på grund af en påkørsel. Udgiften blev dækket af påkører. 

Bedene ud mod P-pladserne er blevet beplantet. 

Der var havedag den 6. maj hvor væksthuset og terrassen blev gjort sommerklar. Urtehaven fulgte efter den 

27. maj. Og endelig kommer der om nogle få dage nogle store blomsterkrukker i øverste gård. 
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Torsdag den 24. maj var der repræsentantskabsmøde i Fruehøjgaard. Fra Børglumparken deltog Cathrine 

Søgaard Andersen, Mette Lund Simonsen og Peter Østergaard. Ingen indkommende forslag. Torben Ringsø 

Jensen var stillet op som kandidat til formandsposten, men blev ikke valgt. 

Kommentar fra afdelingsbestyrelsen: Datoen for repræsentantskabsmøde kunne udmærket fremrykkes, så 

studerende i eksamenstiden fra Birk Campus og NorthCamp har mulighed for at deltage. Børglumparken 

foreslår en tilfredshedsundersøgelse om repræsentantskabsmødet og beboerindflydelsen generelt.  

Vejret i næsten hele maj måned har været så godt, at cafeen er foregået i pavillonen. 

Efter længere tids forberedelse er Børglumparkens nye hjemmeside kommet i luften. 

Tilføjelse: Afdelingsbestyrelsen har startet klargøringen af genbrugsrummet med en hård-hånd oprydning. 

4. Økonomi 

Status på regnskabet pr. dato.  

Beslutning: Kassen stemmer. Der er brugt midler til klargøring af væksthus og urtehave. 

5. Forberedelse af temadagen den 7. juni 

Lisa, Cathrine og Torben deltog ved planlægningsmødet den 3. maj. Fra Brændgårdsparken deltager Åse, 

Lisbeth, Kirsten og Marianne i forberedelsen. De kommer kl. 14.00 og hjælper til med at dække bordene. 

Der skal laves salat og kødet er gjort klar i forvejen af Lisa, Cathrine og Torben. Sara melder onsdag morgen 

hvor mange der er meldt til.   

Status: Der er 29 tilmeldte. Lisa, Mette, Cathrine og Torben fortsætter forberedelserne.  

6. Planlægning af Sankthans den 23. juni  

Som tilbagevendende aktivitet hvert år har afdelingen afholdt Sankthans. 

Opgave Løsning Deadline Ansvarlig 

Opfordring Facebook 10. juni  

 Hjemmesiden 10. juni Torben 

Nyhedsbrev Tekst, opsætning, print og omdeling 

10. juni, 
tilmelding 
senest 20. 
juni 2017 

Torben (Claus R.) 

Brænde til bål Forespørg teknisk skole, trailer og hentning 14. juni Peter m.fl. 

 Opsætning af bål 23. juni Ivan, Peter 

Heks Udgifterne bliver dækket at kassen 23. juni Cathrine, Mette og 
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Peter 😉  

Indkøb 
Salat, flutes, duge, servietter, kul, 
tændingsbriketter 

 Mette, Lisa og Bente 

Madlavning Salat og borddækning  Mette, Torben m.fl. 

Grillene Rengøring og klargøring  Ivan, Lisa 

Sange   Torben 

Bålvagt   Poul spørges 

Oprydning   
Alle tilbageblivende 
hjælper til 

 

Tilmelding er åben for beboere i Børglumparken for deres familie og venner. Børglumparken giver salat og 

flutes. Kød til grill og drikkevarer medbringer deltagerne selv. Hvad vil økonomien være, hvis vi også lægger 

kødet til? 

Beslutning: I år vælger vi at sponsorere kødet via de fælles midler, for på den måde at få mange flere til at 

møde frem. 

7. Beboermøde omkring vaskesøjler og beboerhus 

Bestyrelsen lægger op til et mere uformelt beboermøde i beboerhuset, hvor vi henter ideer ind til nyt 

beboerhus og hvor bestyrelsen kan fortælle om planerne med vaskesøjler i lejlighederne. Der er foreløbig 

truffet beslutning om at der skal ligge en endelig plan til september. 

Beslutning:  dato, information etc. Forslag om en udvidet café dag med Beboerhus og vaskesøjler på 

dagsordenen. Vi inviterer driftschefen Kjeld Kristensen. Dato 27. juni 2018 kl. 14.00. Formål: orientering om 

projektets indhold og konsekvenser. 

8. Indvielse af Genbrugsrum den 13. juni 2018 

Bestyrelsen med Cathrine, Mette og Peter har fået gjort klar til nyt genbrugsrum og det skal fortælles ud til 

at alle i afdelingen. 

Beslutning: Kirsten Agerlund deltager med gavekort 200 kr. Vi rydder op inden, Mette skriver invitation 

m.m. 

9. Brug af pavillonen og væksthuset 

Undertiden kan det være oplagt at kunne bruge pavillonen og/eller væksthuset/terrassen til private 

sammenkomster. Skal den kunne reserveres? Og på hvilke vilkår? 

Beslutning:  Forslag er godkendt med den beskrivelse, der findes på boerglumparken.dk/lokaler 
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10.  Samarbejde med AOF 

Der er kommet en invitation til samarbejde med AOF om foredragsaftener i afdelingen. 

Beslutning: Bestyrelsen synes, det virker spændende, og vil gerne tage et møde. Sara finder en dato. 

11. Evt. 

Indkøbes: Haveslangevogn med tilbehør. 

 

 

Med venlig hilsen 

Peter Østergaard 

Referent  



 

 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 30/5 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 19/6 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 26/6 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har kun en bemærkning til afdelingsbestyrelsens kommentar 

vedrørende repræsentantskabsmødet: 

Afdelingsbestyrelsens forslag til at rykke tidspunktet for repræsentantskabsmøde og 

en tilfredshedsundersøgelse om repræsentantskabsmøde og beboerindflydelse 

generelt er sendt videre til organisationsbestyrelsen. 
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