
   

 

BOLIGSELSKABET   LANGELAND 

 

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 11, 

SKINDHANDLERPARKEN 1 – 72. 

 

 

 

Dato: Mandag den 30. august 2021 kl. 16’30 i fælleshuset på Nilssons Vænge.  

 

Tilstede: 22 beboere samt inspektør Ole Hansen og forretningsfører Jens Garfalk. 

 
 

 

1. Valg af dirigent. 

- Annie Beck blev valgt til dirigent. 

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

- Regnskab 2020 blev gennemgået og godkendt 

- Orientering om foretaget vedligeholdelse mv i 2020 samt planlagte arbejder for 2021 og 

2022. 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

- Budget 2021 blev gennemgået og godkendt. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Indkommet forslag om: 

-  Renovationspladserne gøres bredere og sænkes til niveau med asfaltvejen. VEDTA-

GET, at afdelingsformanden deltager i møde med renovationen snarest muligt til 

afklaring af pladsernes placering. Herudover skal pladserne indhegnes og en kæde 

skal forhindre ulåste containerne i at flytte sig. 

- Alle træer, der helt eller delvist er gået ud, fældes. VEDTAGET og fældede træer 

erstattes ikke af nye. 

- Grene, der hænger ind over tagene beskæres. VEDTAGET. 

- Græskanter mod fliser renskæres 2-3 gange om året, afskåret græs fjernes (også fra 

fliserne), så kanten fremstår nyskåret. VEDTAGET. 

- Ukrudt under hække m.m. fjernes, i det mindste med buskrydder. VEDTAGET. 

- Hækafklip ovenpå hækkene efter hækklipning, skal fjernes. VEDTAGET. 

- Borde og bænkesæt, rengøres, males, løbende vedligeholdelse eller fjernes. VEDTA-

GET, at plastsæt rengøres og røde bordbænkesæt fjernes. 

- Afholdelse af årlig møde mellem inspektør og afdelingsbestyrelse til orientering / 

fastlæggelse af kommende vedligeholdelse. VEDTAGET. 

- Afhentning af haveaffald, hver 14. dag (tirsdag). IKKE VEDTAGET, nuværende 

ordning fastholdes. 

   

5.  Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen til en valgperiode på 2 år. 

- Erling Panduro blev genvalgt for en periode på 2 år. 



   

 

BOLIGSELSKABET   LANGELAND 

6.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen  

- Jane Hermansen valgt for en periode på 1 år. 

7.   Eventuelt 

- Forskellige emner blev debatteret, herunder boligselskabets telefonssy-

stem. Rensning af containere m.v. 

 

  

Referent: Jens Garfalk 


