
BOLIGSELSKABET LANGELAND 
Til beboerne i afdeling 5 
Viebæltet 12 – 90 
5900 Rudkøbing 
 
Referat fra afdelingsmødet, afholdt i fælleshuset Viebæltet 58A 
den 30. september 2021. 
Fremmødte beboere: 
I alt 18 beboere fordelt på 14 husstande. 
Eksterne deltagere: 
Jens Garfalk, Forretningsfører, Boligselskabet Langeland (BL) 
Ole Hansen, Inspektør, Boligselskabet Langeland (BL) 
Jørgen Dyrholm Jensen, Driftsleder, Danske Lejere (DL) 

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

2. Fremlæggelse af beretning og 
årsregnskab siden sidste møde 

De enkelte punkter i regnskabet blev gennemgået. 
DL gav yderligere en uddybende forklaring til de enkelte punkter. 
 
På Beboermødet afholdt den 11. juli 2021, blev der nævnt, at der skulle 

være flyttet et beløb i størrelsesordenen kr.100.000,- fra Afdeling 5’s 

vedligeholdelses konto til byggekontoen(?) for Sommerlyst. 

Dette blev pure afvist af BL, med baggrund i henvisning bl.a. til, at en 

sådan handling er ulovlig. 

 
Punktet blev accepteret. 
 

3. Godkendelse af afdelingens drift 
budget for det kommende år 

Som under pkt. 2, blev de enkelte punkter gennemgået og spørgsmål 
besvaret.  
Et af spørgsmålene var, hvornår man skal indberette skader. 
Det skal ske straks den bliver konstateret, uanset om den stammer fra 
renoveringen eller af anden årsag. 
I forbindelse med udskiftningen af døre, vil der også blive indkøbt nye 
postkasser til alle, hvorved der opnås, at én nøgle passer til alle døre 
samt til postkassen. (Postkasserne er ankommet til lageret.) 
 

4. Behandling af eventuelt indkomne 
forslag 

Der var ingen forslag kommet frem. 

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

Der blev omdelt en oversigt over alle regnskabets poster samt et resume 
af posterne. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der derfor blev godkendt. 
 

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

Judith K. Hansen var på valg og var villig til at modtage genvalg. 
Da der ikke var andre, der ønskede at indtræde, blev Judith genvalgt. 
 
Samtidig gjorde undertegnede opmærksom på, at jeg ønsker at træde 
tilbage fra formandsposten, ved det næste ordinære Afdelingsmøde.  
 

7. Valg af suppleanter til afdelings-
bestyrelsen 

Afdelingens bestyrelse må være meget populær, idet der var 3 der 

ønskede at være suppleant. 😊 

Der blev derfor afholdt en afstemning om rækkefølgen. 
Pia N. Kjølby fra nr. 44 fik 8 stemmer af de i alt 28 afgivne. 
Per Bendix Hansen fra nr. 56 fik 10 stemmer. 
Det samme gjorde Jonas Toftt fra nr. 60. Der var således stemmelighed. 
Jonas trak sig i rækkefølgen, der derfor ser sådan ud i dag: 
1: Per Bendix Hansen. 
2: Jonas Toftt. 
3: Pia N. Kjølby. 



 

8. Eventuelt Et evigt tilbagevendende punkt var manglende vedligeholdelse af de 
grønne områder. 
BL forklarede, at der er flere faktorer, der har spillet ind, bl.a.: 
Ferieafvikling 
Afskedigelse af 2 medarbejdere. 
Vejrlig. 
Der er dog nu ansat 2 nye medarbejdere, der så vil starte på at tage 
kampen op, startende ved nr. 12. 
Der blev diskuteret forskellige alternativer, til den nuværende 
beplantning. 
Enkelte mente at græs var den rigtige løsning, andre gik ind for en 
beplantning med vilde blomster. 
I den nærmest fremtid vil der blive indkaldt til bestyrelses møde, hvor ét 
af punkterne vil være: Hvordan kommer vi videre med dette punkt? 
 
I forbindelse med renoveringen, er der flere der vil opfriske de udvendige 
mure og der blev spurgt til lovligheden af, at den enkelte lejer selv gik i 
gang.  
Det er der for så vidt ikke noget i vejen for; men der er regler, der skal 
overholdes i den forbindelse. Man kan evt. henvende sig hos 
Boligselskabet, for at få disse. 
 
Renoveringen af tagene er ved at nå sin afslutning og håndværkerne er i 
gang med blok 9 og 10 (76 til 82 og 84 til 90). 
Beboerne i disse blokke er bekymrede for om de materialer, 
håndværkerne genbruger, herunder presenninger, er ved at være 
udslidte, idet de blafrer og larmer en del (og er utætte?). 
Der er flere beboere i de allerede færdige huse, der har oplevet det 
samme, så det er nok ikke årsagen. 
 

 
 
Vi siger tak for et godt møde og håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden. 
 
Alle er naturligvis velkomne til at kommentere dette referat. 
 
 
Rudkøbing 9. oktober 2021 
 
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
 

Leif Hansen 
Viebæltet 46 
Tlf: 25 44 45 12 
Mail: viebaeltet46@hotmail.com 

 
 

 


