
   

 

BOLIGSELSKABET   LANGELAND 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 2, FREDENSVEJ 14 – 40. 
 

Dato: Mandag den 13. maj 2019 kl. 17’00 på Boligselskabets kontor. 

 

Tilstede: 1 beboere samt inspektør Jens Jørgensen, inspektørassistent Ole Hansen 

og forretningsfører Jens Garfalk. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

- Jens Garfalk blev valgt til dirigent. 

 

2. Fremlæggelse af beretning og årsregnskab for perioden siden sidste møde. 

- Regnskab 2018 og budget 2018 gennemgået og godkendt.  

- Orientering om foretaget vedligeholdelse mv i 2018 samt planlagte arbejder for 2019 og 2020.  

- Orientering om ny renovationsordning med krav om øget sortering og containernes placering. 

 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

- Budget 2020 gennemgået og godkendt. 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Sammenlægning af afdeling 1., 2. og 3. med virkning fra 1. januar 2019, med afdeling 1 som 

fortsættende afdelingsnummer. 

- Fælles afdelingsmøde afholdes den 3. juni 2019 kl. 16.00 til valg af bestyrelse til sammenlagt 

afdeling. Dagsorden vedlagt. 

- Den nugældende bestyrelse fortsætter indtil fællesmøde den 3. juni 2019. 

- Det blev oplyst, at sammenlægningen isoleret set, ingen huslejemæssige konsekvenser har. 

- Den 3. juni 2019 afholdes afdelingsmøde for den sammenlagte afdeling med valg af besty-

relse.  

- Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

   

5.  Valg af formand til afdelingsbestyrelsen.   

- Bortfalder hvis punkt 4 vedtages. 

- Bortfaldet som følge af vedtagelsen under punkt 4. 

 

 

6.  Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Et medlem skal (iflg. Boligselskabets vedtægter § 15 st. 2) 

vælges til en valgperiode på 1 år og et medlem til en valgperiode på 2 år.  

- Bortfalder hvis punkt 4 vedtages. 

- Bortfaldet som følge af vedtagelsen under punkt 4. 

 

 

7.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen 

- Bortfalder hvis punkt 4 vedtages. 

- Bortfaldet som følge af vedtagelsen under punkt 4. 

 

 

8.   Eventuelt 

- Forskellige emner blev debatteret, herunder defekt komfur, omfanget af renovering af afdelingen som 

gennemgås på afdelingsmødet for den sammenlagte afdeling den 3. juni 2019 – renoveringsarbejderne 

igangsættes hurtigst muligt herefter – formodentligt primo 2020. m.v. 

 

 

Referent: Jens Garfalk 


