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18. april 2016 / HJL 

 
Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
mandag den 25. april 2016 kl. 19:00 – 21:30 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Ryan Hansen, He. 103 
Jeannett Juul Svensson, He. 101 
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Christian Yde Græns, He. 201 
Jeanette M. Pautsch He. 27 
Helen Andersen, Hø 86 
Lars D. Cetti, He. 5 
Peter Hatting, varmemester 

Afbud: 
 

 
 
 

1.  Valg af referent 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Opfølgning på liste med diverse småopgaver (Peter) 
b) Introskrivelse til nye beboere – og alle nuværende 

(Hans Jørgen) 
c) Forslag om opsætning af batteriholdere ved alle torves 

affaldsskure (Lars) 
d) Forslag om at alle beboere får adgang til 

materielgården for selv at aflevere affald på et aftalt 
sted. (Lars) 

 
 
e) Etablering af minibump inden udmunding på P-plads 

ved Blåt Torv Øst. (Lars) 
 

 
 
 
Er færdiggjort.  
 
Rød cylinderformet metalbeholder, monteres på 
væg på indersiden af affaldsskur. 
  
Opsætning af nøglebrik-systemet ved gitterlåge 
til containergården, således at beboere får 
adgang, og hvor ejendomskontoret kan 
monitorere hvem der har været derinde. Efter 
implementering sløjfes afhentning af affald ved 
boligerne. 
 
Der køres for stærkt på cykel 

 

4.  Økonomi 
a) Forbrug. Tjek selv via din adgang til ”Bestyrelsesweb” 

b) Regnskab for 2015.  

 

 

 

Det er en fordel at medbringe det uddelte 

materiale. 

5.  Forberedelse af og opfølgning på beboermøder 
c) Informationsmøde om førstehjælp. Planlægning.(Ryan 

/ Christian) 

d) Skiltning (Hans Jørgen) 

e) Gennemgang af dagsorden til beboermøde 2.05 og 

aftale om opgaver (Hans Jørgen) 

f) Problem med parkering på græsarealer og konflikt 

med renovationsbiler. 

 

Fastlæggelse af dato for intro møde som 

præsenteres på beboermødet. 

 

Er bestilt via Jesper 

 

Dagsorden og bilag er husstandsomdelt. 

 

 

Er der skrevet til torvene? 

6.  Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen”.  
a) Status for arbejdet og svar fra 

Landsbyggefonden.(Hans Jørgen)  

 

Der var besigtigelse fra LBF i Hedelyngen 
onsdag den 13.04.16.  

7.  Orientering fra formanden: 
 

 

8.  Arbejdsgrupper / udvalg, status: (Hvis det ikke er behandlet  



 

2 af 2 

ovenfor) 

a) Vedligeholdelsordning:  

b) Hvad vil vi med Hedelyngen: 

c) Helhedsplan: 

 

9.  Personsager 
 

 

10.  Kommende møder mv.: Afd. best møder og 
beboermøder. 
 

Beboermøde om regnskab den 2.05.2016 kl 
19.00 
Afd. best 12.05 kl 19.00 om budget. 

11.  Evt. 

Se hjemmesiden!!       http://hedelyngen.3b.dk/ 

 

 

http://hedelyngen.3b.dk/

