
Referat 

Langebakke bestyrelsesmøde d.29 april kl. 15-17  

Deltagere: Langebakkes bestyrelse, Anne fra organisationsbestyrelsen. 

1. Valg af dirigent. 

Anne valgt som dirigent. 

2. Valg af referent. 

Røskva valgt som referent. 

3. Godkendelse af referat fra møde den 8 april.   

Referatet er blevet godkendt. 

4. Evaluering af bestyrelsens arbejde det første halve år og ideer til det nye år. 

Anne deler af erfaringer ifht. at lave en evaluering.  

Bestyrelsen har lavet sin interne evaluering af bestyrelsesarbejdet oktober 2020- 

april 2021. Vi har gjort status over hvordan det er gået hidtil som ny bestyrelse og 

afdeling, talt om mødeafholdelse og hvilke forudsætninger der skal til for bedst 

muligt at nå vores målsætninger. Vi har talt om hvad der skaber engagement for 

bestyrelsesarbejdet for os hver især og hvor vores fælles værdier ligger som 

bestyrelse. 

Vi ser frem til også at få tilbagemeldinger fra jer og til dialog og udveksling af idéer 

for Langebakke på et kommende beboermøde.  

5. Godkende referat fra lysundersøgelsen, samt planlægning og drøftelse af næste 

tiltag. 

Vi nåede ikke at gennemgå punktet grundet tidsmangel, men Anders og Røskva har 

sammen skrevet et referat som foreligger til godkendelse (se bilag herunder). 

Ligeledes har SABs teknikere her i foråret været igang med at undersøge hvilke 

muligheder der er for at justere på lygterne. Begge dele behandles på næste møde.  

6. Opfølgning siden sidste møde. 

7. Evt. 

Ikke noget til punktet. 



BILAG 

Referat af spørgeskemaundersøgelsen  

omkring udendørsbelysningen i Langebakke.  

(dec. 2020 – feb. 2021) 

Kære beboere! 

Mange tak for jeres tilbagemeldinger og deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen angående 

udendørsbelysningen. 

Vi har modtaget besvarelser fra 13 ud af 34 lejemål. Bestyrelsen er opmærksom på at resultaterne 

er ikke repræsentativt for afdelingen som helhed, men et udtryk for holdninger fra de deltagende.  

På baggrund af tilbagemeldingerne i undersøgelsen er bestyrelsen og SAB i gang med at undersøge 

tekniske muligheder for at justere belysningen. På baggrund heraf udformes nogle forslag til evt. 

justeringer af udendørsbelysningen i Langebakke, som vil komme til afstemning på et kommende 

beboermøde. Ved vedtagelse på beboermøde vil evt. ændringer kunne udføres.   

I besvarelserne giver beboere udtryk for både fordele og ulemper ved den nuværende 

udendørsbelysning, samt stiller forslag til justeringer.  

 

De to fremtrædende holdninger i besvarelserne er; 

- at der nogle steder er overbelyst i kraft af lygternes placering, antal eller lysstyrke.  

En del beboer udtrykker at de oplever gener ved at lygter udenfor giver for kraftigt lys ind i deres 

lejligheder grundet placering og hvor tæt lygterne er placeret. Problemet forekommer både i 

stueplan og ved første sals lejligheder.  

- at det er vigtigt at her er velbelyst i forhold til trygt at kunne færdes i området.  

En del beboere understreger vigtigheden af, at bibeholde den nuværende belysning på særlige 

steder i området, for fortsat at kunne orientere sig. Samtidig er vi blevet opmærksomme på at der 

er en ulige fordeling mellem oplyste og ikke oplyste områder i Langebakke. 

I den forbindelse har nogle beboere udtryk ideer til mere belysning i området med lys ved sti til 

børnehaven og lidt lys på det gule plankeværk.  

De ideer der er kommet til etablering af yderligere belysning, er ikke noget bestyrelsen vil stille 

forslag til på et kommende beboermøde, da vi i denne omgang kun forholder os til den belysning 

der allerede er etableret i Langebakke. Bestyrelsen ligger op til at beboer der måtte have forslag til 

lyset, kan stille dem som forslag på et beboermøde. Vi hjælper gerne til hvis folk måtte have 

spørgsmål til hvordan man gør.  

Mvh beboerbestyrelsen i Langebakke 


