
Afdelingsmøde Langbjerg Park 26.9.2017 

1. Valg af dirigent :  

Næstformand Steen fra Fredskovhellet. 

 

2. Valg af referent:  

Bestyrelsesmedlem Christina fra Langbjerg Park. 

 

3. Stemmeberettigede:  

Der blev optalt til 62 stemmer, hvilket svarer til 31 hustande. 

 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning siden sidste møde: 

Formanden (HHH) aflægger beretning for året og starter med at byde velkommen til Thomas, vores 

nye ejendomsfunktionær. 

HHH fortalte, at der skulle være styr på skurene. Hvis man stadig skulle være plaget af vand i sit 

skur, skal man kontakte Thomas. 

I det forgangne år har det ikke været afholdt fastelavn eller sankt hans, da både Christina og Helle 

har været under hårdt arbejdspres og Per er pensionist og har meget travlt. Om vi når at 

planlægge julehygge vides endnu ikke, men hvis der er nogen der har lyst til at stå for dette, så 

henvend jer til en fra bestyrelsen. Desuden opfordrer vi vores beboere til at komme med 

input/idéer + hjælp til arrangementer. Det kan fx være fællesspisning, yoga, strikkeklub eller andet. 

Elverparken har fået lov at bruge vores hus til arrangementer, hvis de også inviterer os . 

 

Molokker:  

Der har været vand i en af molokkerne pga. fliserne var lagt med forkert fald. Dette er udbedret. 

Desuden har der været udfordringer med låsene, dette er under udarbejdning. Vi opfordrer til, at 

man ikke bare ”flår” lågen op men bruger sin nøgle og stille og roligt åbner. Det har vist sig, at man 

kunne åbne dem ved bare at flå til. Dette kan man stadig ellers skal der specielle låsebeslag i, 

hvilket er meget dyrt. Vi opfordrer også til, at man husker at låse efter sig, så der ikke kan puttes 

noget i, som ikke hører til. 

Det skal også lige påpeges, at det er vigtigt, at vi sorterer vores affald og i de rigtige poser. Indtil nu 

har det vist sig, at vi har 90% restaffald og kun 10% bioaffald. Dette er ikke godt nok og kan med 

tiden komme til at koste os penge, hvis ikke vi lærer at sortere ordentligt. 

En beboer fortalte, at man kan købe en ”dobbelt skraldespand” i Ikea til rimelige penge, så man har 

begge poser lige ved hånden, hvilket måske gør det nemmere at huske at sortere. Kontakt evt. 

bestyrelsen for ”fælles indkøb” af en sådan. 

 

5. Fremlæggelse af økonomi for udlejning af fælleshuset: 

Christina fremlagde regnskabet for udlejning af fælleshuset for 2016. I forhold til de omkostninger 

der er med huset (strøm, vand, toiletpapir osv.) talte vi om, at hvis man skulle kunne lave et helt 

reelt regnskab burde man skrive el og vand af før og efter hver udlejning (dette bliver dog et stort 

arbejde og hvem skal være ansvarlig for dette)? Man kan også reducere udgifterne ved, at lejerne 



selv har toiletpapir osv. med. Dette menes at være en meget lille del af udgiften, så indtil videre 

fortsætter vi som altid.  

 

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for år 2018: 

Dinah Stude fra Vibo fremlagde budgettet. Der kommer en husleje stigning på 1% per 1.1.2018. 

Egentlig skulle stigningen have været højere, men vi har et opsamlet overskud som gør, at vi kan 

nøjes med 1%. 

Budget godkendes. 

 

7. Behandling af indkomne forslag: 

A) Ønsker at vi får skrevet ind i husordenen, at det ikke er tilladt at parkere med store 

firmabiler/varevogne. Disse kan evt. holde på gæsteparkeringen mandag – torsdag. I 

weekenden må man finde alternativ parkering, da gæsteparkeringen skal stå ”åben”, hvis 

beboerhuset er lejet ud (og alternativ parkering er ikke på Langbjerg Park’s område). Desuden 

skal bilerne kunne holde indenfor afmærkningsbåse, ej heller i vores hække. 

Forslag vedtaget. 

 

B) Forslag til at få hjertestarter opsat ved beboerhus: 

 

Det ønskes, at der indhentes flere tilbud. Undersøge muligheden for kurser i HLR samt i brug af 

hjertestarter. Per arbejder videre med dette.  

Forslag vedtaget. 

 

C) Forslag om tilladelse til at have udekat: 

Forslag vedtaget. 

 

D) Vaskemulighed til ungdomsboliger: 

Da der ikke er noget offentlig vaskeri i Hillerød, ønskes der drøftet mulighed for etablering af 

vaskeri til ungdomsboligerne.  

Cykelskurene kan ikke bruges, da der ikke er radiator, så kan vandet fryse. 

Forslag til evt. at bruge vores tidligere kontor i beboerhuset eller om muligheden for at 

beboerne i ungdomsboligerne kan få vaskekort til Petersborgvænget. 

Bestyrelsen arbejder på en løsning. 

Der kan ikke stemmes om ovenstående, da der ikke er noget budget. 

 

E) Er der tænkt på klimaforandringer: 

Punktet flyttes til evt. under debat. 

 

8. Valg af afdelingsformand: 

HHH stiller op som afdelingsformand. 

HHH bliver valgt. 

 



9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Per Furbo Bach og Christina Lykke Guldborg stiller op. 

Per Furbo Bach bliver valgt for 1 år. 

Christina Lykke Guldborg bliver valgt for 2 år. 

 

10. Valg af suppleanter: 

Liselotte nr. 62 samt Lonnie nr. 11 bliver valgt som suppleanter. 

 

11. Eventuelt: 

Der kommer spørgsmål til de store panorama vinduer. Tilbagemelding fra prøvelejlighed, hvor 

nederste vindues del er lukket af er meget positiv, nu afventer vi en vintersæson, for at få den fulde 

effekt. 

 

Spørgsmål til gamle cykler i skurene. Der vil komme besked ud om, at man skal sætte en 

navneseddel på sin cykel. Er dette ikke gjort indenfor den angivne dato, vil cyklerne uden navn blive 

fjernet. Disse vil blive opbevaret af Thomas et par måneder, hvorefter de ryger til storskrald (skulle 

man have glemt at sætte sit navn på sin cykel og den er væk, så skynd dig at henvende dig til 

Thomas). 

 

Klimaforandring: Spørgsmål til, om der er tænkt fremadrettet på, hvad vi kan gøre med de store 

mængder vand vi ind imellem får (skybrud)? Der skal undersøges forskellige løsninger og så skal det 

lægges ind i 10-års planen. Desuden skal der ekstern rådgiver på, det koster mange penge.  

 

Spørgsmål til, om vi kan få container til sortering af plastik og metal? Først skal vi lære at sortere 

restafffald og bioaffald (se tidligere omtale af dette). 

 

Spørgsmål til, hvorfor der ikke renses tagrender? Ofte sidder problemet i nedløbsrørene, så disse 

skal forsøges renset først. 

Hvad med vores kloaksystem? Problemet er vokset, vi skal have undersøgt, hvad der er vores og 

hvad der er offentligt. Ved fortsat store problemer samme sted, må vi have et kamera på, for at 

undersøge hvor/hvad fejlen kan være. 

Spørgsmål til de rustne bånd på tagrenderne: Per fortæller, at de ikke går til, de er måske ikke så 

pæne. I 10-årsplanen er der i 2021 afsat penge til udskiftning af tagrender. 

 

       

      /Christina 


