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BOLIGSELSKABET   LANGELAND 

 

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 10,  

Dammen 1-19, Laksevej 13-19, Høgevej 9A-10B, Skolegade 14A-14H, Rågevej 

3A-7C, Pilehaven 21A-23C   

  

 

Dato: Mandag den 6. september 2021 kl. 16’30 på Bui Hotel Humble. 

 

Tilstede: 19 beboere samt inspektør Ole Hansen og forretningsfører Jens Garfalk 
 

1. Valg af dirigent. 

- Jens Garfalk 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 m.v. 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: 

- Udskiftning af vinduer i Skolegade – Vedtaget at der foretages en løbende 

udskiftning jf. vedligeholdelsesplan. 

- Udskiftning af hårde hvidevarer på Høgevej – Vedtaget at der foretages en løbende 

udskiftning efter behov. 

- Udskiftning af udendørs lamper på Høgevej – Vedtaget at nye lamper opsættes. 

- Isolering omkring vinduer og døre – Vedtaget at isoleringen gåes efter. 

- Vedligeholdelse af haver og græsslåning – havevedligeholdelse påhviler den eneklte 

beboer. 

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

- Per Larholm blev valgt for en periode på 2 år. 

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.  

- Anette Thillemann, Jane Friberg og Kirsten Arnsfeldt blev valgt. Det blev besluttet at 

bestyrelsen efterfølgende konstituerer sig og udpeger bestyrelsesmedlemmer med 

valgperioder og suppleanter. 

7.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen   

- Konstituering fortages af afdelingsbestyrelsen. 

8.   Eventuelt 

- Forskellige emner blev debatteret herunder trægelændere, køkkener, ukrudt, 

fliseopretning, P-plads ved Skolegade, containere m.v. 

- Der blev udtrykt ros til boligselskabets telefonbetjening. 

 

Referent: Jens Garfalk 


