
Referat 

Langebakke bestyrelsesmøde d. 13. Jan. 2022 kl. 16 

Mødet foregår i Sandalsparken 16, kld.  

Deltagere: Anders, Røskva, Karin.  

1. Valg af dirigent. 

Anders valgt. 

2. Valg af referent. 

Røskva valgt. 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 9 dec. 2021. 

Referatet er godkendt. 

4. Beretning fra formandsmødet i december, af Røskva. 

Formænd fra fire andre afdelinger, fortalte at der arbejdes på grønne tiltag og at man på 

afdelingsmøderne har besluttet at sætte penge af til projekter bl.a vedrørende 

biodiversitet. Bestyrelsen ser frem til at følge projekterne og eventuelt få inspiration fra de 

andre afdelinger, med henblik på hvis beboere i Langebakke ønsker at arbejde med grønne 

projekter i fremtiden. Vi kan også hente inspiration fra andre afdelinger i forhold til deres 

erfaringer med at lave ordninger for indsamling af plast. Derudover er der enkelte 

afdelinger hvor der ved afdelingsmøderne i efteråret har været nyvalgte til bestyrelsen. 

       5.   Gennemgang og status for arbejder på checklisten.  

Etablering af manglende bagvægge på cykelstativer: 

Arbejdet er bestilt.  

6.   Udarbejdelse af plan for adgang til nyt aflåst cykelskur.  

Bestyrelsens forslag er, at når det aflåste cykelskur er etableret, kan beboere der ønsker at 

benytte det til opbevaring af sin cykel, elscooter mv., mod et depositum rekvirere en nøgle 

ved henvendelse til kontoret. Nærmere info kommer ud når det står færdigt. Det vil blive 

etableret ved gavlen af nr. 22. 

7.  Videre udarbejdelse af forretningsorden med nedskrivning.  



Udskudt til næste møde, hvor vi er flere samlede.  

      8.  Evt. 

 

Rettelse til forrige referat:  

- I referatet fra d. 9 dec, har vi ved en fejl skrevet at hoveddørslamper, såfremt der 

findes en løsning med passende filter, vil være tændte hele døgnet. Hvis løsningen 

iværksættes, vil hoveddørslamper istedet være tændte solnedgang til solopgang. 

 

- Prisen for de vedtagne etableringer af bagvægge på cykelstativer samt et aflåst 

cykelskur har ændret sig grundet udviklingen på markedet for materialepriser. Tidligere 

oplyste priser er ikke længere retvisende. Inspektøren indhenter skriftligt tilbud.  

Afrensning af alger på flisebelægning: 

             Henover vinteren er der kommet alger på flisebelægningen. Afrensning heraf foregår  

             normalt i marts måned. På afdelingsmødet blev det besluttet at Langebakke fremover skal  

             være giftfri, på den baggrund har vi i en dialog med ejendomsfunktionærerne, efterspurgt  

             at der findes en giftfri metode for afrensning.   

 

Dato for næste møde: 

Onsdag d. 8. februar kl. 16, 2022. 

 

 


