
 
  
 

 
Til beboere i Afdeling Aaparken 

Aaparken 6 - 14 
7400 Herning  
 

Herning, den 10. maj 2017 

Ekstraordinært afdelingsmøde 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ekstraordinært afdelingsmøde 
 

onsdag den 31. maj 2017, klokken 17.00 

i Fælleshuset, Aaparken 4, 7400 Herning 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 

2. Info om søndagscaféer for ældre borgere, der ønsker netværk v/Pia Voetmann 
Som Aktivitets koordinator ved Herning Kommune vil Pia Voetmann gerne i dialog 
med beboere i Afd. Aaparken for at fortælle om kommunens initiativer til 
søndagscaféer i området. 

 
3. Orientering om ny internetløsning i Afd. Aaparken 

Peter Gjelstrup fra Dansk Kabel TV kommer og fortæller om den internetløsning, som 
kommer til at afløse den nuværende løsning pr. 1/1 2018 – under forudsætning af, at 
der ikke bliver foreslået og vedtaget andre løsninger på det ordinære afdelingsmøde i 
september måned. 

 
4. Forslag vedrørende anvendelse af tidligere affaldsskure 

Ifølge Herning Kommune, der har besigtiget forholdene i afdelingen, er det kun muligt 
at etablere storskrald i tidligere affaldsskure, hvor lastbilen uhindret kan køre til og fra 
(se tegning på bagsiden). 
 
Boligselskabet Fruehøjgaard foreslår: 

a) At der etableres storskrald i de 2 skure, der er markeret med rødt X på 
tegningen.  
Alternativet kan være, at der kan bygges et nyt storskraldsskur ved ’puslepladsen’, 
eller at der ikke er nogen storskralds-løsning (dvs. at lejerne selv skal aflevere på 
den kommunale genbrugsplads). Emnet vil i givet fald skulle behandles på et 
andet afdelingsmøde. 

 

b) At der nedsættes et udvalg af beboere, der arbejder videre med forslag til 
anvendelse af de øvrige affaldsskure, der er markeret med blåt X på tegningen, 
og som bliver ledige efter ibrugtagelsen af det nedgravede affaldssystem. 
Forslaget til anvendelsen skal efterfølgende vedtages af beboerne på et 
afdelingsmøde. 

 
5. Eventuelt 

 

Hver husstand har 2 stemmer – uanset husstandens størrelse.  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

Venlig hilsen 

Boligselskabet Fruehøjgaard 
Organisationsbestyrelsen 
  



 
rødt X = Placering af storskrald 

blåt X = Anden anvendelse 
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Den eksisterende container bliver 
fjernet. 
Her kan der eventuelt opføres et 
nyt storskraldsskur. 


