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Afdelingsbestyrelsesmøde 

Emner 
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Planlægning af aktiviteter 

Tid 
Onsdag den 1. februar 2017 

kl. 16.15 

Sted 
Beboerhuset, Børglumvej 73, 

Herning 

Indkaldt 

Arne Mogensen, social vicevært 

(afbud) 

Bente Lind Jensen  

Ivan Lauridsen 

Kjeld Kristensen, driftschef 

Lisa Fuhlendorff, suppleant 

Mette Lund Simonsen 

Peter Østergaard Eriksen, referent 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Dagsorden + referat 

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

Beslutning: Bestyrelsen godkender dagsorden og referat fra seneste møde. 

2. Næste møde og sted

Beslutning:  Onsdag den 1. marts 2017 i beboerhuset. 

3. Siden sidst

Beboerhuset fejrer fødselsdage på stribe. Peter, Arne og Lisa giver kage og om fredagen er der fortsat 

meget stor tilslutning til fællesspisning. Topper den 27. januar med 17 deltagere til spisning af Gode 

ben. 

Arne Mogensen, Gjellerup bliver introduceret i beboerhuset og tages godt imod. Allerede hurtigt 

kommer han i gang med at hjælpe til beboere, der mangler hjælp til papirarbejde. 

Torben deltager i møde om social vicevært og delebil i Fruehøjgaard tirsdag den 31. januar 2016. 
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Sidst på måneden bliver kaffemaskinen i beboerhuset byttet ud med en ny. Den gamle er gået i stykker. 

4. Økonomi

Kassebeholdning. 

Beslutning: Julefrokost og juleaften beløb sig til netto 545 kr. 

Kassen med afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb stemmer. 

5. Udstyr til beboerhuset og gildesalen

Til efteråret skal vi beslutte et budget for 2018. Beboerhus og gildesalens møbler har efterhånden holdt 

i næsten 30 år og trænger til at bliver udskiftet. Hvordan griber vi nyanskaffelsen an? 

Forslag: Vi finder nogle møblere som vi kan bruge og får det med på næste års budget. 

Beslutning: Pengene findes allerede på Børglumparkens 20-års budget, og kan eventuelt rykkes frem. 

Afdelingsbestyrelsen undersøger mulighederne, og kommer med et udkast til næste bestyrelsesmøde. 

6. Børglumparken har 30 års jubilæum i år!

Forslag: Afdelingen finder en dag i august og inviterer bredt til at fejre afdelingen. Det gælder 

nuværende og tidligere beboere, personale og samarbejdspartnere. Vi har derfor brug for at nedsætte 

en jubilæumskomite. En dato kunne være fredag den 11. august. Der kunne være noget optræden 

og/eller underholdning.   

Beslutning: Målgruppen er primært vore nuværende beboere og Fruehøjgaards medarbejdere. 

Bestyrelsen forsøger at finde deltagere til en jubilæumskomité. Økonomien klarlægges. 

7. Affaldsskurenes anvendelse

Bestyrelsen fortsætter planlægningen med afviklingen af affaldsskurene. Hvordan finder vi den optimale 

anvendelse efter at de nedgravede affaldssystemer er kommet på plads?  

På seneste møde besluttede vi, at der skal være en prøveperiode, hvor vi observerer, hvordan skurene 

bliver brugt uden, at vi blander os. Herefter drøfter vi et udkast, som vi senere fremlægger til 

september på afdelingsmødet. 

Beslutning: Inspektøren synes, fremgangmåden er en god idé. De nedgravede affaldsbeholdere 

installeres efter planen, som er udsendt til beboerne i Børglumparken. Derefter starter 

forsøgsperioden. 
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8. Socialvicevært-projekt

Arne Mogensen er siden sidst begyndt som socialvicevært i afdelingen og Torben har deltaget i et 

temamøde i Fruehøjgaard om emnet. De foreløbige erfaringer har vist, at der et god brug for hans 

hjælp. Har bestyrelsen forslag til, hvordan flere beboere bliver bekendt med og får mulighed for at 

drage nytte af Arnes kompetencer? 

Beslutning: Nyhedsbrev og opslag i afdelingen. Den sociale vicevært kan mødes i Beboerhusets Café. 

9. Oplæg af Mette Margrethe Kloppenborg

Mette var for år tilbage på besøg i afdelingen og tilbød i den forbindelse, at komme igen. Vi har alle en 

interesse i at lære mere om sundere madlavning til mange. Hun har tidligere vist interesse for at hjælpe. 

Beslutning: Torben kontakter M.M. Kloppenborg. 

10. Forslag der skal behandles på næste møde

Beslutning: Forberedelse af Markvandring 2017, som sker i maj måned. Det overvejes, at holde flere 

åbningsdage i Beboerhuset. Indvielse af Væksthuset i april. Døren til kælderen under nr. 83 kan være 

svær at låse. 

11. Evt.

Mødet med deltagelse af Kjeld, inspektør var konstruktivt. 

I containergården har Fruehøjgaards medarbejdere ryddet fint op efter, at der var blevet spredt tøj og 

legetøj og sprøjtet med maling. 

Med venlig hilsen 

Torben Ringsø Jensen 

Afdelingsformand 
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Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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