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Afdelingsmødet 

Afdelingsmødet blev afholdt 
onsdag den 28. september med 
deltagelse af 20 husstande. Tak til 
jer der deltog og tak for en god 
debat. Håber der vil deltage flere 
husstande næste år, så vi kan 
blive mere nuanceret i vores liv 
her på Langengevej. 

Bestyrelsesmøder i 
det kommende år 

Det vil være muligt for at tale 
med bestyrelsen, den 1. halve 
time ved hvert bestyrelsesmøde. 
Ved akut henvendelse kan der 
altid ringes/mailes til et 
bestyrelsesmedlem - se opslag i 
skabene på p-pladsen.  
Kommende møder:                
Søn. d. 15. januar 2023 -  kl 13.00                                  
Tirs. d. 11.april 2023 - kl.19.00                                   
Søn. d. 20. august 2023 - kl 13.00                               

Kommende 
arrangementer :            
- der laves særskilte 
opslag i skabene 

Julehygge Lør. d. 3. dec 2022         
Sankt Hans Fre. d. 23. juni 2023  

Vi arbejder på at få genskabt:  
Sangaftner, Bankospil. 

Kom meget gerne med forslag til 
andre arrangementer. 

NYHEDSBREV 
Opsamling efter Afdelingsmødet | Kalender til opslagstavlen

Opsamling efter 
afdelingsmødet 
Nyt fra Afdelingsbestyrelsen
Vi bor i et dejligt område i det nordlige Aarhus og er beriget 
med skøn natur omkring os. Mulighederne er gode for et godt 
og berigende liv.                                                                             
I vores afdeling skal der være rart at være, - gode naboer som 
man kan får en snak med, hvis man ønsker dette og der skal 
være trygt at bo her og vi skal / kan hjælpe hinanden til et 
godt liv.                                                                                     
Den nye bestyrelse har besluttet, at vi gerne vil være mere 
synlig og åben for mere dialog med beboerne i vores afdeling. 
Derfor får I også dette nyhedsbrev, og fremadrettet, hvis der 
er  vigtig information fra afdelingsbestyrelsen. I denne 
omgang vil vi informere om drøftelser og gode input, der kom 
frem på vores afdelingsmøde den 28. september. 



27. oktober 2022

2 Hilsen Afdelingsbestyrelsen              

FÆLLESHUSET 

Der er kommet tilføjelser til 
reglerne, når man skal leje/låne 
fælleshuset 

• Lejer skal være kontaktbar i 
lejeperioden 

• Større musikanlæg må ikke 
bruges 

Indkomne forslag til 
Afdelingsmødet 

• Kompostbeholdere til 
haveaffald - nedstemt 

• Fjernelse af træer - nedstemt 

• Drivhuse  - godkendt 

Afdelingsbestyrelsen 

Eva Huniche, Nr. 31                    
mail evahuniche@gmail.com 
mobil 3112 04 05 

Sanne Bech, Nr. 27                   
mail: sannebech@live.dk                                   
mobil 27 85 07 08 

Anne Mette Staub, Nr. 95              
mail: annestaub@gmail.com                                                       
mobil 24 24 12 50           
(udlejning af fælleshus) 

Supplanter:                            
Lisbeth Hvid nr. 31              
Melissa Hauschildt, Nr. 121

Opsamling fra Afdelingsmødet
• Der opleves en del uro i aftentimerne i vores område. 

Nogle oplever, at det er utrygt at komme hjem. Ligeledes 
er der fundet ampuller og indpakning til medicin i 
området. Dette er bekymrende og vi opfordrer igen til, at 
være opmærksom og gerne anmelde tip til politiet på 
denne hjemmeside:                                                                 
https://politi.dk/om-politiet/kontakt-politiet/tip-politiet      
Vi har kontakt til vores administration, som i samarbejde 
med politiet anbefaler ovenstående. 

• HUSK også at kælderdøren er helt lukket når du/I 
forlader kælderen. 

• Ophængte “sedler” i kælderen udskiftes med trygte skilte 
i holdbar kvalitet.

• Der arbejdes på at finde en løsning på bortskaffelse af 
vores private haveaffald 2 x årligt. Vi laver et opslag i 
skabene, når en løsning er fundet.

• Der har været en del drøftelse omkring vores handicap 
parkeringspladser. Handicapsymbolerne på jorden fjernes. 
Den handicapplads med skilt er ejet at en person og 
bevares. Er der andre beboere, som får bevilget en 
handicapplads ved boligforeningen, vil der bleve etableret 
en plads. 

• Drivhuse på max. 8 m2 kan etableres, for egen regning i 
egen have. 

• Der undersøges om afdelinge kan lave en besparelse på 
belysningen ved vores hoveddøre.

• På kommende afdelingsbestyrelses møder, vil der 
blive arbejdet videre med:                                                                        
- Skal der henlægges økonomi til renovering af legeplads 
om nogle år ?                                                                             
- Bedring af vores strømforbrug, evt. solceller.                         
- Udlægning af et område til “Vild med vilje”.                        
- Etablering af El ladestandere.
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