
BOLIGSELSKABET LANGELAND 

Til beboerne i afdeling 5 
Viebæltet 12 – 90 
5900 Rudkøbing 
 
Referat fra Beboermødet, afholdt i fælleshuset Viebæltet 58A, den 11. juli 2021. 
 

Formål 
Renoveringen er godt i gang og Boligselskabet har indkaldt til et Afdelingsmøde. 

Formålet med mødet var derfor at give en status for renoveringen og samtidig finde ud af, om der var ting man 

gerne vil have svar på, fra bygherremøderne hos Boligselskabet. 

Herudover var det formålet at høre, om der var ting man gerne ville have behandlet under mødeindkaldelsens 

pkt. 4 ”Behandling af indkomne forslag”. 

Endelig var formålet at påpege, at der mod sædvane var sat tidsfrister for tilmelding til mødet såvel som den 

efterfølgende spisning. 

Punkt. Referat 
1. Renovering Der blev fremsat ønske om en tidsplan for renoveringen. 

Altså, hvoraf det fremgår, hvornår der startes på hvilken blok, både med hensyn til 

tagrenoveringen og med hensyn til udskiftning af døre og vinduer i stueetagen. 

Dette er specielt aktuelt nu her i feriesæsonnen, hvor håndværkerne (og evt. 

Boligselskabet) holder ferie. (Plan for maling indvendigt er allerede udsendt). 

I forbindelse med udskiftning af vægge og vinduer ud mod terrassen, var der tvivl om, om 

de nuværende radiatorer bare ville blive flyttet ind eller udskiftet med nye. 

Der har været flere tilfælde af afbrydelse af TV/Internet forbindelser. 

Der blev i den forbindelse fremsat spørgsmål til, om ikke der kunne etableres helt nye 

kabler, når der nu alligevel var åbent til loftet? 

Med hensyn til kabler, blev der fremsat ønske om, at udtag af byggestrøm flyttes fra 

udtaget på gavlen på nummer 26 til udtaget ud for nummer 30. 

På den måde kan man undgå det forfærdelige dobbeltbump der er der nu. 

Der blev givet udtryk for bekymring for den måde tagpapafdækningen af ”udhusene” er 

blevet udført på. Der blev sagt, at almindelig praksis er, at tagpap lægges på plader og 

ikke, som her, at det er blevet lagt på brædder. 

Herudover har jeg skrevet ”maling?” i mine notater; men jeg kan simpelthen ikke huske, 

hvad det gik ud på. 

2. Indkomne 
forslag 

Der fremkom kun ét forslag, der (måske) egner sig til at blive behandlet under indkomne 

forslag. 

Der blev nævnt, at der er flyttet et beløb i størrelsesordenen kr.100.000,- fra Afdeling 5’s 

vedligeholdelses konto til byggekontoen(?) for Sommerlyst. 

Forslaget går så på, at der er et ønske om en forklaring/redegørelse for dette. 

Undertegnede sørger for, at forslaget fremsendes rettidigt. 

3. Øvrigt vdr. 
Dagsordenen 

Under eventuelt ønskes belyst, hvad Boligselskabet vil stille op med den ulykkelige 

situation, der hedder ryddelighed. Som situationen omkring buske, bede og træer ser ud, 

så ligner det lidt en katastrofe. Det drejer sig naturligvis om manglen på ”gårdmænd”. 

Hvad gør vi, hvad gør andre Boligselskaber.  

Kan der etableres en slags erfaringsudveksling med disse? 

Ud over det vildt voksende ukrudt i garageanlægget, vil undertegnede tage sig af at snakke 

med ”misdæderen” om det øvrige ”storskrald”. 

4. Øvrigt i øvrigt I husnummer 14, 70, og 88 er der problemer med jævnlige strømudfald.  

Boligselskabet er allerede kontaktet angående dette, dog endnu uden respons. 

Der er observeret rotter i området. 



Boligselskabet er allerede kontaktet angående dette, med henvisning til, at de kan få 

yderligere oplysninger hos beboerne i nummer 44 og 52. 

Der var bred enighed om, at der er behov for, at Boligselskabet udsender en ny/opdateret 

kontaktliste, hvor man kan se navn, telefonnummer og evt. mailadresser. 

Noget i retning af den gamle liste, hvor der var en oversigt over gårdmændene og hvem der 

kunne kontaktes i nødsituationer. 

I den tidligere udsendte indkaldelse til Afdelingsmødet, var datoen sat til onsdag den 1. 

september.  

Da et af bestyrelsesmedlemmerne ikke havde mulighed for at deltage på den dato, blev der 

rettet henvendelse til Boligselskabet for fastsættelse af en ny dato. 

I skrivende stund er der allerede fastsat en ny dato for mødet.  

Boligselskabet her udsendt en ny mødeindkaldelse til torsdag den 30. september. 

Mødetidspunktet klokken 16:30 er uændret. 

Der gøres opmærksom på de ændrede datoer for tilmelding og tilbagemelding er også 

ændret. Datoen for dette fremgår af indkaldelsen. I den nye indkaldelse er der åbnet for, at 

tilmelding også kan ske til undertegnede. 

5. Beslutninger Det er besluttet, undertegnede og Boligselskabet imellem, at når vi nærmer os 

tilmeldingsfristen, vil vi lave en ”samkøring” af tilmeldingslisterne, for at sikre, at alle der 

ønsker at tilmelde sig, vitterligt også bliver tilmeldt både til mødet og evt. også til spisning. 

 
Dette referat vil samtidig med omdelingen blive sendt via mail til Boligselskabet samt repræsentanten fra 
Danske Lejere, så disse har mulighed for at være bedst muligt forberedt til Afdelingsmødet. 
 
Jeg slutter referatet med en tak for et godt møde til de fremmødte. 
 
Rudkøbing 13. juli 2021 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Leif Hansen  
Viebæltet 46 
25 44 45 12 
viebaeltet46@hotmail.com 


