
   

 

BOLIGSELSKABET   LANGELAND 

 

 

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AFD. 39, STRANDLYSTVEJ 19-21. 

 

 

 

Dato:  Onsdag den 1. juni 2022 kl. 16’30 på Boligselskabets kontor, Spodsbjergvej 137. 

           

Tilstede: 20 beboere, inspektør Ole Hansen og forretningsfører Jens Garfalk. 
 

 

1. Valg af dirigent. 

- Ole Hansen blev valgt til dirigent. 

2. Beretning om byggeriets forløb, nuværende stade og færdiggørelse. 

- Processen fra de første skitser i 2011, køb af ejendom, licitation, sparerunde, 

byggeprocessen, udfordringer med at holde økonomien til det færdige byggeri og 

indflytningen, blev gennemgået og kort debatteret. 

 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 

- Budget 2023 blev gennemgået og godkendt. 

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

- Indkommet forslag om: 

- Der oprettes 2 eller 3 parkeringsbåse som handicappladser – OH kontakter beboerne 

for en fælles besigtigelse af placeringen på p-pladsen. 

- Indgangsdøren justeres så den kan stå længere åben – døren er styret af fotoceller, 

det undersøges om der er nogle justeringsmuligheder. 

- Refusion af ½ måneds husleje – det er ikke muligt p.g.a. balancelejeprincippet.   

5.  Valg af formand til afdelingsbestyrelsen.  

- Ole W. Pind, Strandlystvej 21 1.4, blev valgt som afdelingsformand 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. 

- Karen Dirksen, Strandlystvej 21 1.3, blev valgt for en periode på 2 år. 

- Erling Meier, Strandlystvej 21 1.1, blev valgt for en periode på 1 år. 

 

7.  Valg af suppleanter til afdelingsbestyrrelsen 

- Peter Mejnert Nielsen, blev valgt som suppleant for en periode på 1 år. 

  

8.   Eventuelt  

-  Forskellige emner blev debatteret herunder Lys på gangene døgnet rundt – det undersø-

ges om det kan justeres, lys på parkeringsplads, justering af gennemstrømningsvandvar-

mer, individuel måling af vand og varmeforbrug, rengøring af fællesarealer incl. i hus-

leje, tømningsfrekvens af affaldscontainere, mulighed for indkørsel fra sundhedshuset, 

nedkørsel i buslomme, ønske om skilt med navne ved hoveddør, gelænder ved trappe i 

foyer, murbier, buler i gulv i fordelergange, vinduespudsning, havemøbler i fællesareal 

ved parkeringsplads, læsejl på altaner – fællesløsning, opsætning af lysdæmper m.v.  

 

Referent: Jens Garfalk 


