
Væksthusmøde den 20.6.19. 

Deltagere: 

Birgit Linaa, Ove Jakobsen, Else Jakobsen, Inger Odgaard, Sven Odgaard, Anne Kathrine Sørensen, Kirsten 
Møller, Lene Christensen, Birgit Toft, Kirsten Lauridsen, Jakob Lauridsen, Bente Knudsen og Christian 
Odgaard (ny) 

Birgit L ønskede velkommen og havde kommentarer til følgende pkt.: 

1)  Gulvet i væksthuset er blevet forsøgt renset i et hjørne, for at se om pletter kunne fjernes.  Det 
hjalp intet.  Erling P vil spørge en IBF-betonmand om råd og vejledning til hvad man evt. kan 
gøre.  Bente mente at der måske blev lagt for stor vægt på gulvets udseende, og at huset jo 
alligevel fremstår pænt og udfylder sin mission om et godt sted at være….  Her blev der 
diskuteret livligt omkring epoxy, træ og betongulv. 

2) Løs stikkontakt – Ove blev bedt om at fæste den. 
3) Birgit informerede om, at der med hjælp fra ”Liv i Bordings Nye byrum” var blevet indkøbt 3 nye 

bord/bænk-sæt, som nu er samlet og malet.  Malingen ikke helt tilfredsstillende, men der var 
enighed om at lade det være, indtil næste gang der skal males.  Indtil videre er der ikke skåret i 
eller sket andre skader på bordene. 

4) Med hensyn til alarm/overvågning så har Birgit løbende kontakt med Ikast Kommune- Susanne 
Hvass, som har været sygemeldt i en periode.  Der er kommet nye retningslinjer for overvågning, 
og der skal således også være internetforbindelse til huset.  Dette vil give en ekstraomkostning 
på omkring kr. 12.000,-  -hvorefter de samlede omkostninger for  alarm/overvågning vil beløbe 
sig til ca. kr. 30.000,-  .  SH vil indenfor en uges tid melde tilbage, om kommunen vil betale for 
internetforbindelsen da der er andre uopfyldte ”ting” i forhold til Brugskontrakten. (se pkt. 5) En 
evt. internetforbindelse er forbundet med en omkostning på ca. kr. 1.100,- pr. år, hvilket kan 
finansieres via foredragsaftener og evt. spis sammen. 

5)  Ifølge brugskontrakten på huset, så er kommunen forpligtet til at installere et låsesystem på 
døren, så den evt. kan betjenes med sygesikringskort.  Birgit har nævnt overfor SH, at der er 
mere vigtigt at døren bliver udskiftet. 

6) En del unge mennesker bruger Væksthuset som samlingssted, og det til trods, så har der set 
ganske hæderligt ud de sidste par uger.  Lige en reminder til Jer der har ”vagten” i nærmeste 
fremtid, så er der skoleferie fra den 28.6.19. 

7) Birgit har søgt om midler fra ”liv i Bordings nye byrum” – til bænke langs væggene samt til 
klapstole (som kan opbevares i husets aflåste køkkenrum).  Der kommer snarlig afklaring. 

8) Jakob oplyste at der er kræfter i gang med at søge om tilskud til en overdækning fra Væksthuset 
og over multibanen (eller til…?).  Projektet er temmelig kostbart og ”Liv i Bordings nye byrum” 
afventer ekspertudtalelse inden de bestemmer om tilskuddet skal ydes.  Der var ikke den helt 
store begejstring for projektet blandt deltagerne til mødet. 

9) Evt.: 
Jakob kunne endvidere oplyse, at et nyt kunstværk vil se dagens lys til september 2019, - hvor 
der på gavlen af Elmegaarden skal opstilles en ”omvendt” regnbue, bestående af 340 pinde i 
pastelfarver, -  under ledelse af kunstner Jens Chr. Jensen, Ikast.  Til projektet søges folk der kan 
og vil male (ca 10 stk) – og håndværkere der kan bore.  Fernisering vil ske ult. September – og vil 
blive annonceret senere. 
 



Ligeledes roste Jakob Bording Skoles 6. årgangs tre klasser, - som ved kyndig vejledning af Jens 
Chr. Jensen samt en lærer har malet/dekoreret stolper, som nu er monteret på væggen ved 
Mødestedets legeplads.  Der er også ydet tilskud til dette fra ”Liv i Bordings nye byrum”.  Der var 
indvielse af kunstværket, den 13.6.19. 
 
Birgit takkede for fremmødet – og ønskede velkommen til nyt medlem, Christian Odgaard, som 
har adresse Søndergade 20 og som dermed har direkte udsyn til Væksthuset. 
 
 
 
 
 


