
Afdeling Børglumparken 
Tæt på naturen 

v/Torben Ringsø Jensen, afdelingsformand 
Børglumvej 87 · 7400 Herning 10. marts 2023
M: 22 73 11 58 · E: torben@boerglumparken.dk 

Afdelingsbestyrelsesmøde

Emner 
Beboerhusmøde, Jul og arrangementer 

Tid 
Torsdag den 9. marts 2023

kl. 19.00 

Sted 
Beboerhuset 

Indkaldt 
Britt Madsen 

Erik Hald 

Lisa Fuhlendorff  

Peter Østergaard Eriksen 

Poornima Lakshmi (suppl.) 

Solveig Pedersen (suppl.) 

Torben Ringsø Jensen, formand 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat + dagsorden

Bilag A 2022-02-09 Bestyrelsesmøde referat 

Beslutning: Godkendt. 

2. Økonomi

Godkendelse: Godkendt. 

3. Dato for næste møde

Beslutning: onsdag 12. april kl. 16:15. 

4. Påskemiddag den 7. april

Se vedlagte invitation!       Hvem gør hvad og hvornår? 

Beslutning: Godkender oplægget (Bilag B) 
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5. Regelsæt for fester i gildesal/beboerhuset

Vi har brug for nogle retningslinjer omkring støj i forbindelse med afholdelse af fester i gildesal og 

beboerhus. Der har eksisteret nogle om at musikken dæmpes eller helt slukkes kl. 12.00 og at 

døres ud mod Børglumvej så vidt muligt holdes lukkes, så naboerne på den anden side at 

Børglumvej ikke generes. I den udstrækning det overholdes har det fungeret fint. Vi har brug for at 

få det formidlet. Skal reglerne opdateres/rettes og hvordan formidler vi det? 

Beslutning: De allerede gældende retningslinjer får Torben udformet til et skilt som han får hængt 

op. Indtil kl. 24 skal man så vidt muligt holde yderdøren ud mod Børglumvej lukket. Efter midnat 

slukker man for musikken eller skruer markant ned. 

6. Mange flere udlejninger

Det er glædeligt, at der er kommet mange flere udlejninger af især gildesalen og gæsteværelset. 

Det betyder, at vi har haft held med beslutningerne om vilkårene for leje. Det betyder så også, at vi 

har fået flere opgaver. Rigtigt meget hænger på Lisa. Vi har brug for at flere hjælper til. Fx. er der 

nogen, der evt. kan hjælpe med at vaske håndklæder, viskestykker og klude? Evt. flere? Er der 

nogen der kan påtage sig gæsteværelset? 

Beslutning: Torben opfordrer til at man i og udenfor bestyrelsen melder sig til små og større 

opgaver. Der er alt for få, der trækker det store læs.  

7. [lukket punkt]

8. Punkter der skal forberedes

Første havedag foråret Det grønne udvalg 
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Facadebeplantning foråret Det grønne udvalg 
Fundraising 2023 Sponsorudvalg 
Projekt25  2025 Bestyrelsen 

Beslutning: Ikke noget at tilføje. 

9. Siden sidst

2023-02-13: Besøg i beboerhuset fra Rosenholm til sang og frokost 

2023-02-14: Hærværk imod postkasserne i nr. 87 for anden gang 

2023-02-20: I forbindelse med fastelavn deltager Lisa og Lizzie ved Rosenholms arrangement den 

20. februar.

2023-02-22: Kontakt til Herning Kommune angående naturhegnet 

2023-03-01: 

- Jens Laier tiltræder som direktør for Fruehøjgaard 

- Oprydning af cykler i skurene 

2023-03-02: Henvendelse fra Grønt Team om henkastet affald i buskadserne 

2023-03-09: Bestyrelsen holder møde kl. 19.00 

Der er efterhånden rigtigt mange aktiviteter i beboerhuset: Fælles-sport-på-TV, fællesspisning og 

café i beboerhuset. Gildesal og gæsteværelse bliver udlejet langt hyppigere end tidligere. 

10. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Forslag: Tilføjes forberedende markvandring. 

11. Evt.

Bestyrelsen er med på at Torben aftaler evt. visit af den nye direktør, så snart lejligheden byder sig. 

Med venlig hilsen

Torben Ringsø Jensen 

/formand 

Peter Østergaard Eriksen 

/referent 

Bilag 

Bilag A 2023-02-09 Bestyrelsesmøde referat 

Bilag B 2023-04-07 Påskemiddag invitation 



 

90104 Afdeling Børglumparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 9/3 2023 
 
Administrationen har modtaget referatet den 10/3 2023 
Administrationen har gennemgået referatet den 13/3 2023 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 
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