
Referat af bestyrelsesmøde Langebakke - 13. december 2022 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

4. Karin referat fra møde med Team 2 

5. Referat fra Formandsmødet 

6. Nyt fra beplantningsgruppen 

7. Karen Margrethe referat fra Lejerforeningen 

8. Evaluering af møde med Ulrik og Carsten 

9. Evt. 

Deltagere: Karin, Karen Margrethe, Merethe og Sille 

 

Ad.1  Karin 

Ad. 2  Sille 

Ad. 3  Med få rettelser godkendes referatet fra sidste møde 

Ad. 4 Karin har være med til Team 2 mødet. Hun har sendt referatet ud til bestyrelsen. Angående 

problemer med varmen, rådet man til at tage kontakt til Ulrik eller Carsten. Der holdes møde 

igen i Team 2 om 3 måneder i Sandalsparkens lokaler. Datoen er ikke udmeldt endnu. 

Ad. 5 Nogle afdelinger har valgt at slukke for deres udendørslys i tidsrummet 22:00 – 05:00. Kunne 

give idéer til hvordan vi i Langebakke vil gøre det. Nogle nævnte at man i afdelingen kunne 

lave et årshjul for kommende projekter/begivenheder – måske ikke så relevant for 

Langebakke endnu da vi har få af disse i løbet af et år. Søsterhaven har arbejdsweekender – 

Kunne dette være noget for os? Evt. i forbindelse med grillhygge eller lign. Vi ser det an til 

foråret ift. Det kommende gravearbejde. Der var desværre intet oplæg om biodiversitet fra 

Betina pga. sygdom. 

Ad. 6 Beplantningsgruppen har ikke mødtes i noget tid. Ulrik har meddelt at der bliver taget fat i 

de planlagte beplantninger osv. Nu. I det nye år får Langebakke yderligere 50.000 kr. til 



beplantningsgruppen – Tag fat i beplantningsgruppen, hvis man har idéer til den fremtidige 

pengepulje. 

 Bordebænkesættene i træ erstattes med bordbænkesæt i genanvendt plast og stål, da det er 

nemmere at vedligeholde og har en længere holdbarhed. Hvis ikke det overskrider 

budgettet, vil vi gerne bestille 4 sæt – heraf 2 styk med ryglæn og 2 styk uden. Disse sættes 

på fællesarealerne til frit brug. Hvis ikke de 4 sæt passer ind i budgettet, kunne resten 

tilkøbes for næste års pengepulje. Merethe forhører sig hos Ulrik. 

Ad. 7  Lejerforeningen har lukket for fysisk fremmøde for tiden. Derfor har Karen Margrethe ikke 

haft mulighed for at tage en snak med dem endnu. Udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 Angående de ikke udbetalte varmechecks, så kan denne søges om i det nye år. SAB har meldt 

ud omkring dette. Der er snak om i SAB at der vil komme en ”hjælpecafé” for dem, som 

kunne få brug for hjælp til at søge. 

Ad. 8 Godt at have et fysisk møde med Carsten og Ulrik. Skuret ved lejligheder 2-12 går i gang til 

foråret, det samme med indhegningen til plastaffald. Men afhænger stadig af stålpriserne. 

Ulrik tjekker op på vores udendørsbelysning. Når det tekniske er lavet (lave 2 separate 

enheder – en for lygtepælene og en for hoveddørslysene) kan vi komme i gang med at 

indstille dem. 

 Nyt møde med Carsten og Ulrik aftalt: 28. februar 2023 kl. 14:30 

Ad. 9 Næste møde: 8. februar 2023 kl. 16:30  

 Karin printer og uddeler referat fra forrige møde 

 

 

 

 


