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30. september 2019 /JMP 

Referat af budgetbeboermøde i Hedelyngen 
Mandag den 23.09.2019 kl. 19:00 i Fælleshuset 
Deltagere: 
Repræsentanter fra 52 husstande 
Varmemester Peter Hatting 
Driftschef Frank Nielsen 
 
 

1.  Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere samt godkendelse af 
forretningsorden 

Dirigent: Niels Christensen  
Referent: Jeannette Pautsch 
Stemmetællere: Anne, Birgit, Arne og Johnny.  
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
52 husstande var repræsenteret til mødet 
 

2.  Fremlæggelse og godkendelse af afdl. 
driftsbudget for det kommende år 

Formand Hans Jørgen Larsen, gennemgik 
budgetforslaget som herefter blev enstemmigt 
vedtaget af forsamlingen  
 

3.  Status for arbejdet med Helhedsplan 
for Hedelyngen og øvrig orientering fra 
bestyrelsen. Arbejdet med Helhedsplan 
præsenteres af projektleder Lars 
Madsen og proceskonsulent Mette 
Skouenborg fra KABs center for 
byggeri- og byomdannelse 
 

Mette Skouenborg og Lars Madsen, begge fra KAB, 
gennemgik aktuel status for Helhedsplanen, samt 
viste plan for fremtidige beboerorienteringsmøder 
herom. Det vigtigste er, at LBF nu har fremsendt en 
såkaldt finansieringsskitse, som økonomiafdl. i KAB 
arbejder med at omsætte til det konkrete projekt for 
Hedelyngen. 
Byggeudvalget bliver indkaldt snarest og i bedste fald 
vil der i efteråret 2019 kunne holdes 
informationsmøde for beboerne. 
 
Øvrig orientering fra bestyrelsen. 
Hans Jørgen Larsen orienterede om: 

• at de udleverede vaskerinøglebrikker 
fungerer som elektroniske nøgler – beboere 
der ikke har modtaget en nøglebrik, kan 
afhente en nøglebrik hos 
ejendomsfunktionærerne i kontorets 
åbningstid. Nøglen giver endvidere adgang til 
Materialegården og til diverse lokaler, 
herunder Fælleshuset. Se skrivelse herom 
som udsendes til alle beboere.  

• at såfremt en beboer har problemer med at 
vandet skal løbe længe, forinden der 
kommer varmt vand, er der hjælp at hente 
på  hedelyngen3b.dk  hvor varmemester 
Peter Hatting vil lægge info med tegning der 
viser kredsløbet for varmt vand og årsager til 
evt. langsom opvarmning. Hvis problemet 
ikke kan afhjælpes henvender man sig til 
ejendomskontoret. 

• at vi skal huske at afkalke brusehoveder i 
hhv. køkken og bad. Dette har også 
betydning for evt. manglende varmt vand 

• at beboerne opfordres til at melde sig til 
deltagelse i arbejdsgruppe til brug for forslag 
og løsninger på Hedelyngens 
parkeringsudfordringer. Henvendelse herom 
til bestyrelsen. 
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4.   
Indkomne forslag 
 

Forslag indsendt af HE 187, vedr. sammenlægning af 
C4 lejlighed med supplementsrum ved ledighed efter 
gældende regler, blev vedtaget. Såfremt der ikke er 
unge som ønsker lejemålet, vil sammenlægningen 
blive sat i værk. 
 

5.  Valg af to medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
På valg er Poul og Jeannette  
Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen 
for 1 år. 
 

2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år: Peter 
Zøylner og Jeannette Pautsch. 
1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år: 
Christian Græns 

6.  Valg af 2 suppleanter for 1 år 2 suppleanter for 1 år: 
Ole de Molade og Lars Olsen 
 

7.  Eventuelt Hedelyngen nye hjemmeside blev fremvist ligesom 
det kommende system for udlejning af Fælleshuset 
blev gennemgået ved Bent og Morten.  
 
Peter, varmemester, fortalte, at der er udfordringer 
mht. korrekt brug af bl.a. papaffaldscontainerne – 
opfordring til at slå papkasser sammen inden de 
lægges i containeren!  
 

 
 
 
 


