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Ekstraordinært afdelingsmøde i Afd. Børglumparken 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til ekstraordinært afdelingsmøde: 

Onsdag den 11. januar 2023, klokken 16.30 

i beboerhuset, Børglumvej 73, Herning 

 

Vores beboerhus blev færdig midt under coronaen efter en større istandsættelse og udvidelse i 

2021, men der har aldrig eksisteret et egentligt regelsæt for brug af huset. Det ønsker bestyrelsen 

at rette op på. Forslaget omfatter alle udearealer vi deler og alle fælleslokaler i afdelingen. 

På seneste afdelingsmøde i 2022 lovede bestyrelsen at undersøge mulighederne for at bløde op 

på reglerne for husdyrhold i afdelingen. Det fremlægger bestyrelsen et forslag omkring. 

Bestyrelsen har brug for din mening og håber, at så mange som muligt vil møde op, så vi kan 

komme videre med vores frivillige arbejde. 

 

Dagsorden for det ekstraordinære afdelingsmøde 

1. Valg af dirigent 

2. Forslag om ordensregler 

3. Forslag om husdyrhold 

4. Eventuelt. 

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

fuldmagt. 

 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

Torben Ringsø, formand 

Peter Østergaard Eriksen 

Lisa Fuhlendorff 

Erik Hald 

Britt C. Madsen 

Solveig Pedersen (suppl.) 

Poornima Lakshmi (suppl.)  



Forslag til ekstraordinært afdelingsmøde  

Dato 11. januar 2023 

Ændringsforslag til husordenen: 

 

1. Forslag om ordensregler 

Forslagsstiller: Børglumparkens bestyrelse 

 

1. Ryd op og gør rent efter dig selv* 

2. Sørg for at huset er låst af, når du forlader det 

3. Private, lukkede arrangementer er kun muligt ifm. leje af lokalet** 

4. Sørg for, at huset er et sted, hvor alle kan føle sig trygge og velkomne 

5. Vær venlig og høflig overfor andre beboere* 

6. Vær åben overfor andres meninger og holdninger* 

Brug af beboerhuset efter aftale med bestyrelsen. 

Bestyrelsen forestår den daglige drift og træffer herudfra de nødvendige beslutninger. 

* Gælder også for udearealer og i andre fælleslokaler. 

** Se mere om leje på www.boerglumparken.dk/lokaler. 

 

2. Forslag om husdyrhold 

Forslagsstiller: Børglumparkens bestyrelse 

 

Det er ikke tilladt at holde husdyr herunder hunde, katte, slanger og krybdyr. 

Dog gælder reglerne omkring servicehunde i almene boliger også for 

servicekatte i afdelingen. 

Øvrige, mindre kæledyr må ikke være til gene for de øvrige beboere, hverken 

ved støj eller lugt. 

Skal man passe en hund eller en kat, kan det lade sig gøre i op til en uge, 

undtagelsesvis i op til tre uger i forbindelse med ferie efter henvendelse til 

administrationen. 

 

 

Dato og underskrift:  23. december 2022  Torben Ringsø Jensen 
 p.b.v. 

 


