
Referat af bestyrelsesmøde Langebakke - 8. februar 2023 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

4. Gennemgang af forretningsorden herunder afdelingens mail 

5. Tilbud fra gartneren 

6. Definér hvornår noget er gift 

7. Forberedelse til møde med Carsten og Ulrik 

8. Referat af Karen Margrete ift. Lejerforeningen 

9. Evt. 

Deltagere: Karin, Karen Margrethe, Merete og Sille 

 

Ad 1.  Karin 

Ad 2.  Sille 

Ad 3.  Med få rettelser godkendes referatet fra sidste møde. 

Ad 4.  Poul Erik har ændret koden til Langebakkes fællesmail, denne skal alle i bestyrelsen have 

adgang til. Vi fortsætter med at have fællesmail for Langebakke 

Referatet af bestyrelsesmødet skal være ude 4 uger efter mødet er afholdt. Fremover sender 

referenten referatet ud til resten af bestyrelsen, så de har 1-2 uger til at sende rettelser 

retur, så afdelingen kan få et referat af mødet inden for de 4 uger. Dagsorden for 

bestyrelsesmødet skal være i postkassen minimum 1 uge før mødet afholdes. 

Referatet bliver omdelt i postkasser og lagt på hjemmesiden - bliver ikke sat på 

opslagstavlerne. 

Ad. 5 Merete skriver til Ulrik, at vi godkender tilbuddet fra gartneren for beplantningen, 

bordebænkesættene og at vi gerne vil være med til, at markeret hvor vi vil have planterne 

stående i området tæt på stien henne ved børnehaven 



Karin ringer til kontoret og hører dem ad, hvor mange penge vi har i tilovers efter 

godkendelse af beplantningerne og bordebænkesættene. Når dette beløb kendes, arbejder 

vi videre med at bruge dette års portion penge til beplantning. Dette ønsker vi forslag til fra 

hele afdelingen. Hvis du har ønsker eller idéer, send disse til beplantningsgruppen eller 

bestyrelsen. 

Ad. 6 I afdelingen blev der på første afdelingsmøde vedtaget "ingen brug af gift" for Langebakke. 

Dette skal vi have tolket. Overvejelse om vi i stedet for Roundup og lign. Gift-produkter kan 

bruge afbrænding af ukrudt med gasflasker – Vi forhører os ved mødet d. 28/2 med Carsten 

og Ulrik, om vi overskrider vores valg ved afdelingsmødet "ingen brug af gift" ved at bruge 

gas. Hvis dette overholdes, bruges afbrænding som middel mod ukrudt ved fliserne rundt 

omkring i Langebakke. 

Ad. 7 Møde med Carsten og Ulrik: 28/2 kl. 14:30 ift. hvor langt man er med div. projekter. 

Ad. 8 Der er lukket på kontoret ved lejerforeningen, men man kunne henvende sig ved 

advokatvagten. Karen Margrethe har snakket med disse. Vi tager nogle punkter op med SAB 

omhandlende dette. 

Ad. 9 Ingen punkter 


