
BOLIGSELSKABET LANGELAND 
Til beboerne i afdeling 5 
Viebæltet 12 – 90 
5900 Rudkøbing 
 
Referat fra afdelingsmødet, afholdt i fælleshuset Nilssons Vænge 1. 
Eksterne deltagere: 
Jens Garfalk, Forretningsfører, Boligselskabet Langeland (BL) 
Jens Jørgensen, Inspektør, Boligselskabet Langeland (BL) 
Jørgen Dyrholm Jensen, Driftsleder, Danske Lejere (DL) 

Punkt fra dagsordenen Referat 
1. Valg af dirigent Jørgen Dyrholm Jensen (BL) blev valgt som dirigent. 

Det konstateredes, at mødet var korrekt indvarslet. 
Leif Hansen valgtes som referent 
Der var fremmødt beboere, der repræsenterede 16 lejemål. 

2. Fremlæggelse af beretning og 
årsregnskab siden sidste møde 

De enkelte punkter i regnskabet blev gennemgået. 
Specielt punktet ang. afholdte udgifter blev uddybet.  
Der var bl.a. afholdt udgifter til: 
Udskiftning af døre og vinduer,  
Rottebekæmpelse, 
Udgifter i forbindelse med fraflytninger, 
Udskiftning af hvidevarer, 
Udskiftning af varmtvandsbeholdere samt  
Udgifter til vedligeholdelse af legepladsen. 
Punktet blev accepteret. 

3. Godkendelse af afdelingens 
driftsbudget for det kommende år 

På afdelingsbestyrelsens anmodning fremlagde Jens Garfalk udkastet til 
driftsbudget. Det var i balance og det opfyldte de aftaler, der blev 
indgået, da renoveringsprojektet tidligere på året blev vedtaget. Det 
væsentlige er at holde andre udgifter i ro indtil 2024, hvor et lån udløber. 
Afdelingsbestyrelsen foreslog en justering af budgettet, hvorefter der 
afsættes 9.600 (40 x 240,- kr.) under budgettets konto 119, der omfatter 
det rådighedsbeløb, som afdelingsbestyrelsen råder over. 
Formålet er at have en mulighed for at indgå en aftale med Danske 
Lejere. Der blev rejst spørgsmål til om det var et forslag, der burde have 
været oppe under punkt 4. 
Dirigenten præciserede med mødets accept, at der alene var tale om at 
der afsættes et beløb i budgettet, og at afdelingsmødet – forudsat at en 
beslutning falder indenfor det ansvarlige altid kan ændre på det 
budgetforslag, der fremlægges på et afdelingsmøde. 
Ændringsforslaget blev vedtaget og efterfølgende blev det samlede 
budget godkendt. 

4. Behandling af eventuelt indkomne 
forslag 

Der var ikke indkommet forslag, og der var derfor forhåndsvis aftalt, at 
punktet kunne bruges til at give en orientering om, hvordan det går med 
den forestående renovering. 
BL har tidligere fremsendt en liste over potentielle tilbudsgivere. 
Afdelingsbestyrelsen har haft denne liste til gennemsyn og har meddelt 
BL vores holdning til den. 
Én af de potentielle tilbudsgivere er desværre i mellemtiden gået 
konkurs og er derfor ikke længere med på listen. 
Når der udsendes tilbudsmateriale, kan det gøres på forskellig vis. 
I dette tilfælde er der lagt ”elastik” ind, så entreprenørerne har en 
forlænget tidsperiode for start og slut af entreprisen. 
Dette giver en væsentlig reduktion i tilbudsprisen idet entreprenørerne 
på den måde kan indpasse arbejdet i andre af deres projekter. 
Der var naturligvis en del spørgelyst til punktet og der blev således 
spurgt om, hvordan tingene ville blive grebet an under udførelsen, f.eks. 
om der vil blive foretaget en total inddækning, som ved renoveringen af 
Fredensvej i Rudkøbing. 
Alle spørgsmål blev beredvilligt besvaret, ud fra den nuværende viden 



om projektet. 

5. Orientering og godkendelse samt 
anvendelse af afdelingens egne 
midler. 

Der blev omdelt en oversigt over alle regnskabets poster samt et resume 
af posterne. 
Enkelte af indtægts- og udgiftsposterne blev uddybet. Der blev spurgt til 
kassebeholdning og intern revision. Det bekræftedes, at den samlede 
afdelingsbestyrelse har kontrolleret indestående. 
Der var derudover ingen spørgsmål til regnskabet, der derfor blev 
godkendt. 

6. Valg af formand til afdelings-
bestyrelsen for en periode på 2 år 

Nedenstående var villig til genvalg og der var ikke andre forslag, så jeg 
blev genvalgt for en periode af 2 år. 
 

7. Valg af 1 medlem til afdelings-
bestyrelsen for en periode på 2 år 

Karina E. K. Andersen havde forhåndsvis givet besked om, at hun var 
villig til at modtage genvalg. 
Kim Sørensen, Viebæltet 30, var også villig til at stille op. 
Der var derfor valg mellem disse to. 
Resultatet blev: 
Blanke stemmer 1 
Kim Sørensen 4 
Karina Andersen 27. 
Karina fortsætter derfor i afdelingsbestyrelsen for en periode på 2 år. 
 

8. Valg af suppleanter til afdelings-
bestyrelsen 

Der var kun mødt én suppleant op til mødet, og der var ingen yderligere, 
der stillede op. Per Bendix Hansen, blev derfor genvalgt. 
 

9. Eventuelt Det blev officielt meddelt at den tidligere ”Gårdmand” Arne, desværre er 
afgået ved døden. 
Eventuelle opkald til hans tidligere telefon vil blive viderestillet til 
Inspektør Ole Hansen. 
Der blev samtidig orienteret om, at der er sket en omstrukturering, så det 
ikke længere er en enkelt gårdmand, der er knyttet til en bestemt 
afdeling; men at gårdmændene er inddelt i teams, så det ene tager sig 
af VVS, et andet af tømrerarbejde, osv. 
Det var desværre også nødvendigt igen, at nævne, at enkelte husstande 
helt tilsidesætter god opførsel og uhæmmet larmer på alle tider af 
døgnet. 
BL forklarede, at for at de kunne gå ind i sagen, er det nødvendigt at de 
modtager en skriftlig klage. 
Afdelingsbestyrelsen er villig til at være behjælpelig med at formulere en 
sådan og få den sendt ind og vil derfor taget kontakt til berørte 
husstande. 
Selv om der er udsendt et Ordensreglement sammen med 
lejekontrakterne, blev det bestemt, at der skulle omdeles én igen til alle 
husstande. 
 

 
 
Leif Hansen, Viebæltet 46 Jørgen Dyrholm Jensen, Danske Lejere 
Telefon/sms 25 44 45 12  
E-mail på adressen: viebaeltet46@hotmail.com E-mail på adressen: jj@danskelejere.dk 

 
Vi siger tak for et godt møde og håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden. 
 
Rudkøbing 30. august 2020 
 
Venlig hilsen  
 

 
Leif Hansen Jørgen Dyrholm Jensen 
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