
   

 

BOLIGSELSKABET   LANGELAND 

 

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 38, BELLEVUE 6 - 72. 

 

 

 

Dato: Tirsdag den 21. september 2021 kl. 17’00 i fælleshuset Bellevue.  

 

Tilstede: 40 beboere samt inspektør Ole Hansen og forretningsfører Jens Garfalk. 
 

 

 

1. Valg af dirigent. 

- Jens Garfalk valgt til dirigent. 

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

- Bestyrelsen skriftlige beretning blev mundtligt suppleret af formanden. Efter debat 

blandt andet om udbedring af fejl og mangler blev beretningen godkendt.  

- 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 2022 blev gennemgået og godkendt. 
 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Indkommet forslag om: 

- Flytning af affaldscontainere -  der arbejdes videre med forslaget. 

- Terrasser øges med 1 meter i dybden - forslaget blev afvist, der skal i stedet indhentes 

en pris på en udvidelse på 2-4 sten. 

- Beplantning mod Bellevue, gerne frugttræer – der udarbejdes en skitse som  

præsenteres for administrationen. 

- Plantekasser / højbede til krydderurter, 1 pr. række – emnet skal diskuteres på et 

senere beboermøde. 

- Forbedring af jorden og opsamling af sten – græsset vertikalskæres og miljøplanter 

gensås omkring 1/5 2022. 

- Større skilt ved P-pladsen – hvis der ultimo året er penge tilbage på konto 115,  

 installeres en bom.    

- Opsætning af flaske og metalcontainer – afventer ny affaldsplan, der forventes 

vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 13/12 2021. 

- Etablering af cykelskur – forslaget blev sendt i ”udvalg”. 

- Tomrør til ladestander for elbiler – der er allerede et tomrør for montering af  

ladestander    

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

- Solvejg Schnejder, blev genvalgt for en periode på 2 år. 

6.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen 

- Ulla Lørring og Karen Aagaard blev valgt for 1 år som suppleanter. 
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7.   Eventuelt 

- Forskellige emner blev debatteret herunder kursus for 

afdelingsbestyrelsen, skilt ”cykling forbudt”, løbende information fra 

afdelingsbestyrelsen, problem med musik og støj fra fælleshus, dårlige 

oversigtsforhold ved udkørsel fra p-plads, brug af værkstedet er for alle, 

vand ophobes ved chikane på Bellevue ved regn, varmepumpe til køl i 

fællesrum, evt. yderligere fejl og mangler skal meldes ind m.v. 

 

Referent: Jens Garfalk 


