
Afdeling Børglumparken    
Tæt på naturen 

v/Torben Ringsø Jensen, afdelingsformand 
Børglumvej 87 · 7400 Herning 4. februar 2020 
M: 22 73 11 58 · E: torben@boerglumparken.dk 

 

 

Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Forretningsorden, beboerhus, 

fastelavn. 

Tid 
Tirsdag den 3. februar 2020  

kl. 16.00 

Sted 
Børglumvej 87 st.tv., Herning 

Indkaldt 
Henry Lodahl Pedersen 

Lene Boesen 

Lisa Fuhlendorff  

Maja Lybæk, kasserer 

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Afbud fra 
Poornima Lakshmi 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde 

Se referat bilag A. 

Beslutning: Godkendt. 

2. Økonomi 

Kassereren opgør kassebeholdningen. 

Forslag. 

Beslutning: Ingen bevægelser. 

3. Næste mødedato 

Forslag ifølge mødeplanen mandag den 2. marts kl. 16.00. 

Beslutning: Vedtages tirsdag den 3. marts 2020 kl. 16:00. 
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4. Forretningsordenen 

Udsat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Der er vedlagt et udkast til revideret forretningsorden. Udkastet indeholder forslag om flere nye 

opgaver. 

a. Regnskabsmødet i foråret vil være fast og ikke efter behov 

b. Bestyrelsen vil skulle behandle normen for istandsættelser ved fraflytning 

c. Bestyrelsen vælger en mødeleder 

d. Dagsordener skal udsendes senest 7 dage inden møder afholdes 

e. Sidste frist for offentliggørelse af referater på 7 dage efter mødet 

f. Ved afstemninger bortfalder vejledningens regel om formandens stemme er 

udslagsgivende 

g. Ønsker blot et medlem en afstemning skal det gennemføres evt. ved (hemmelig) skriftlig 

stemmeafgivelse. 

Og så er der forslag om: 

Afdelingsmødet kan bemyndige afdelingsbestyrelsen eller andre grupper af beboere (udvalg), som 

afdelingsmødet udpeger, til at arbejde videre med at konkretisere forslag til arbejder i afdelingen 

eller til afholdelse af arrangementer eller fester samt kulturelle aktiviteter fx udgivelse af 

beboerblad, etablering af fritidsklubber og andre aktiviteter. 

Afdelingsbestyrelsen giver beboerne mulighed for at henvende sig enten via mail, telefon eller ved 

et åbent møde eller træffetid fx en gang om måneden. 

Se bilag B. Udkast til forretningsorden. 

Beslutning: 

Ad a. Godkendt. 

Ad b. Punktet bortfalder fra forretningsordenen, men bestyrelsen ønsker en dialog omkring 

tjeklisten for ind- og udflytning. 

Ad c. Bortfaldet. 

Ad d. Bortfaldet. 

Ad e. Godkendt. 

Ad f. Bortfaldet. 

Ad g. Bortfaldet. 
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5. Beboerhuset [lukket punkt] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Navn til det tidligere lille vaskeri  

Forslag om navngivning af det kommende fællesrum i det tidligere lille vaskeri. Se bilag C. Der er 

allerede blevet forslået mange ting til aktiviteter i lokalet og forslaget vil derfor være at kalde 

stedet enten Multirummet eller Multirum1. Det er foreslået som en arbejdstitel på rummet.  

Beslutning. Afdelingsbestyrelsen følger Kreativ-gruppens arbejde, og har med stor interesse læst 

det tilsendte skema med forslag. Valg af navn på det lille vaskeri udsættes. 

7. Fastelavn 

Det blev på sidste møde besluttet at der afholdes en gratis fastelavnsfest søndag den 1. marts kl. 

14.00-16.00. Der blev ikke fordelt roller? Eller lavet en tidsplan! 

Beslutning: Invitation udsendes til beboerne. Arbejdsdeling: Invitation, Torben. Indkøb, Lisa og 

Maja. Beboerinddragelse til det løse. 

8. Den lange Skovhave 

Peter Nedergaard og Torben har været i gang med at fundraise til en spiselig skovhave på engen 

nedenfor afdelingen. Herning Kommunes pulje Borgersamarbejdspuljen var Lisa blevet 

opmærksom med frist for indsendelse den 31. januar 2020. Der er ansøg om 30.000 kr. I 

præmissen ligger at vi selv skal bidrage med 50 % af beløbet. I ansøgninger har vi skrevet at de 

10.000 kr. yder vi som arbejdstimer til projektet. Hvis vi får bevillingen igennem, vil vi skulle 

beslutte, hvad vi konkret gør. Kan bestyrelsen indtil da billige ansøgningen? 

Se bilag D og E. 



 

 

/2020-02-03 Bestyrelsesmøde referat åbent.docx  4 

  

Beslutning: Godkender den indsendte ansøgning.  

9. Væksthuset og grøntsagshaven 

Der er sikkert behov for at vi afsætter en dato og vores frivillige indsats til opgaverne med begge 

dele. 

Beslutning: Dato for havedag besluttes ved kommende møde. 

10. Siden sidst 

Bestyrelsen har været travlt beskæftiget med istandsættelsen af beboerhuset. 

Tirsdag den 28. januar holdt Det kreative Gruppe sit første møde og resultatet et spændende 

katalog, som den igen skal arbejde med. Næste møde er planlæg til tirsdagen efter 

bestyrelsesmødet den 4. februar. Sara og Camilla har udtryk stor tilfredshed med arbejdet i 

gruppen. Den tilfredshed deler bestyrelsen bestemt.  

Til temamødet den 28. januar med Anne Helen Fra Skagen til Kruså var der deltagere fra 

afdelingen. 

Aktiviteterne i fælleshuset har kørt uafbrudt i hele januar måned med stor tilslutning. Antal 

deltagere svinger hele tiden omkring 20 tilmeldte. Det samme gælder cafeen onsdag og søndag. 

Der foregår hele tiden en stille udskiftning i flere lejligheder, men uden der af den grund står 

tomme boliger. 

11. Afventende opgaver 

Plan / skema for uddelegering af opgaver.  

Maja medbragte et oplæg, som afd.bestyrelsen arbejder videre med. 

12. Punkter til næste bestyrelsesmøde 

Beslutning: Væksthuset og grøntsagsbedene. Påskefrokost/påskemiddag 10. april 2020. 

Værkstedet ved nr. 85: oprydning. Dato for julefrokost. Evaluering af afdelingsmødet 2019. 

13. Evt. 
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Med venlig hilsen 

Peter Østergaard Eriksen 

/referent  

 

Bilag 

A. Bestyrelsesmøde referat 

B. Udkast til forretningsorden 

C. Peter Østergaard Eriksen -mail om det tidl. lille vaskeri 

D. Borgersamarbejdspuljen ansøgning om tilskud fra 

E. Bilag: til ansøgningen Den lange Skovhave i Tjørring 



 

 
 
90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 3/2 2020 
 
Administrationen har modtaget referatet den 4/2 2020 
Administrationen har gennemgået referatet den 7/2 2020 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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