
   

 

BOLIGSELSKABET   LANGELAND 

 

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 16, 
NØRREGADE 12 F- 12K 

NØRREGADE 16  

NØRREGADE 18  

NØRREGADE 20 

 

 

Dato: Torsdag den 16. september 2021 kl. 14’00 på Boligselskabets kontor. 

 

Tilstede: 11 beboere samt inspektør Ole Hansen og forretningsfører Jens Garfalk 

 
 

1. Valg af dirigent. 

- Jens Garfalk blev valgt til dirigent. 

- Carl Erik Cloos blev efter ønske valgt til referent. 

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 2022 blev gennemgået og godkendt. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Indkommet forslag om: 

- Kompostbunken fjernes jævnligt eller afskaffes. Vedtaget at kompostbunken fjernes 

og A/B Bondos Gård spørges om aftale for fjernelse af haveaffald.  

5.  Valg af formand til afdelingsbestyrelsen til en valgperiode på 2 år.  

- Carl Erik Cloos meldte sig som kandidat til formand for en afdelingsbestyrelse. 1 stemme 

for og en stemme imod resulterede i, at Carl Erik Cloos ikke blev valgt.  

- Der var ikke andre kandidater og der kunne derfor ikke etableres en afdelingsbestyrelse. 

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.  

- Der kunne ikke etableres en afdelingsbestyrelse p.g.a manglende kandidater.  

7.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen 

- Der kunne ikke etableres en afdelingsbestyrelse p.g.a manglende kandidater.  

8.   Eventuelt 

- Forskellig emner blev debatteret herunder kvaliteten af pasning af udearealer, indgangs-

dør med spindelvæv, ukrudt på sti, skilte på P-plads (er på vej), opretning af P-plads (as-

faltering i henhold til vedligeholdelsesplan, utæt nedløbsrør, solsejl på altaner (udskiftes) 

 

Referent: Carl Erik Cloos (forkortet af Jens Garfalk) 

 


