
Referat af  

bestyrelsesmødet i Langebakke  

d. 11/10 2021. 

Deltagere: Bestyrelsen i Langebakke og beplantningsgruppen. 

 

1. Velkommen til nye og gamle. 

Velkommen til Merete som blev valgt som suppleant på afdelingsmødet d. 26. 

august. Bestyrelsen har nu igen to suppleanter.  

2. Valg af dirigent. 

Karin valgt som dirigent. 

3. Valg af referent. 

Røskva valgt til referent. 

4. Koordinering med beplantningsgruppen.  

På mødet deltog den nyetablerede beplantningsgruppe bestående af Merete, Alice 

og Steffen. Beplantningsgruppen fremlagde deres hidtidige ideer til beplantning i 

området. På basis af beslutningen fra afdelingsmødet om at etablere udendørs 

tørrestativer, arbejder beplantningsgruppen videre med en placering af dem på 

græsset ved de husgavle der vender mod Linkenkærsvej.  

5. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. august. 

Referatet blev godkendt. 

6. Opfølgning på afdelingsmødet d. 26 august. 

- herunder behandling af yderligere indkommet forslag vedr. placering af det 

aflåste cykelskur. 

Bestyrelsen vil gerne takke endnu engang for fremmødet og det gode engagement 

til trods for en lang dagsorden. Det var et hyggeligt afdelingsmøde og det er vores 

oplevelse at der var en god tone, hvor alle kom til orde.  

Se i øvrigt beslutningsprotokollen fra afdelingsmødet på Langebakkes hjemmeside 

via SAB www.sab.dk/beboerdemokratiet/25-langebakke 

http://www.sab.dk/beboerdemokratiet/25-langebakke


 

 

 

Forslag vedr. ændret placering af et aflåst cykelskur: Bestyrelsen har besluttet at 

vælge den placering der her foreslåes, nemlig opad gavlen ved nr. 22 istedet for 

gavlen ved nr. 26. Bestyrelsen er enige i at denne placering er bedre, da cykelskuret 

ikke her vil blokere for beboeres udsigt, i samme grad som ved den oprindelige 

placering. 

7. Opfølgning på markvandring.  

Vi vil lave en ny markvandring med Bo, vores varmemester. Her vil vi gennemgå de 

punkter vi har på checklisten over opgaver der skal udføres i området. 

8. Opfølgning på checklisten. 

Karin renskriver og opdaterer vores checkliste og medbringer den til markvandring 

med Bo. 

9. Evt. 

Vi har endelig fået ny skiltning sat op samt informationsskabe på de tre teknikrum. 

Idéen er at beboere her kan dele fælles opslag ud til alle beboere. Fx. vedrørende 

arrangementer, tilbud eller idéudveksling der kan komme alle til gode. Der vil også 

være generelle opslag fra SAB, samt fra bestyrelsen.  

Hvis man gerne vil dele et opslag, fungerer det sådan praktisk at man henvender sig 

på vores mail afd25@post.svanbo.dk eller finder Karin, Røskva eller Anders der har 

nøgler. Så vil vi sørge for at låse informationsskabene op for jer 😊 
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