
Referat  

Langebakke bestyrelsesmøde d.18. maj kl. 15-17  

Mødet foregår i Sandalsparken 16, kld.  

Deltagere: Anders, Karin, Poul Erik, Røskva. 

 

1. Valg af dirigent. 

Karin valgt som dirigent. 

2. Valg af referent. 

Røskva valgt som referent.  

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 29. april. 

Referatet er godkendt. 

4. Lysundersøgelsen: 

Godkendelse af referatet af tilfredshedsundersøgelsen foretaget i afdelingen 

angående udendørsbelysningen dec. 2020 – feb. 2021.  

Referatet af tilfredshedsundersøgelsen er godkendt ved flertal. Det er omdelt til 

beboerne, samt lagt op på Langebakkes hjemmeside som bilag til seneste referat.  

 www.sab.dk/beboerdemokratiet/25-langebakke 

Bestyrelsen har gennemgået tilbagemeldingerne fra SAB angående undersøgelse 

af tekniske muligheder for at justere lysstyrke på lygterne.  

- Her er blevet undersøgt effekten ved installation af en driver på lygten, som 

fungerer ved at sænke lysstyrken. Der er lavet en test på en af lygterne og 

målt effekten heraf. 

 

Bestyrelsen har drøftet hvilke yderligere undersøgelser vi ønsker at SAB fortsætter 

med. 

- SAB undersøger fortsat om der er nogle løsninger ifht. afskærmning på 

lygterne. 



- I tilfredshedsundersøgelsen nævnes at lygter nogle steder står tætplacerede. I 

forlængelse heraf, vil vi lave et forsøg med en testperiode, hvor udvalgte 

lygter slukkes, i områder hvor lygterne står tæt placeret ved hinanden. 

Information herom kommer ud til jer, når dato herfor er fastlagt. 

5. Råderetskatalog og husorden: 

Gennemgang af det endelige råderetskatalog og husorden vi har modtaget retur 

fra SAB efter layout.  

Råderetskataloget og Husordenen er klar til vedtagelse på det ordinære 

afdelingsmøde.  

 

6. Skiltning: 

Vi har set på de forskellige tilbud fra Modulex. Følgende skiltning er bestilt til 

Langebakke: 

1. Et oversigtskort ved indkørslen til p-pladsen. 

2. Nye mere synlige husnumre i hvid istedet for sort til alle lejligheder. Ligeledes 

markeringer af hhv. stueetage og 1.sal.  

3. Til hver blok bestilles skilte til montering på teknikrum, med henvisning til hvilke 

husnumre der findes her.   

4. Der bestilles tre informationsskabe til montering på teknikrum. Her kan der deles 

beboeropslag, info om aktiviteter mv. i Langebakke, samt generel info fra SAB.  

5. Der vil yderligere blive opsat opslagstavle i opbevaringsskuret til bestyrelsens 

kontaktinfo mv.  

 

7. Evt. 

Ikke noget til pkt’et 

 

 


