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7. december 2020 / HJL 

 
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 10.12. 2020 kl. 15:30 til ca. 17:30 
Mødet afholdes i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Jeannette Pautsch He 27 
Birgit Hardt He 35 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Peter Zøylner He 49 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Ejendomsmester Peter Hatting 
 
Afbud: 
 
 

1.  Valg af referent  
 

 
 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

 

3.  Daglig drift:  
Gensidig info om div. sager 
Opfølgningslisten…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Afdelings økonomi – status f. hovedkonti v 
Peter H 

 
2. Konkret tilbud på automatisk døråbner v 

vaskeriet. V / Peter H 
 

3. Samarbejde best. og Drift. Retningslinjer / 
procedurer for opfølgning og kommunikation. 
V / Hans Jørgen og Mikkel 

 
4. Affaldssortering. Evaluering i januar og 

overvejelser om ”nudging”. De fleste er rigtig 
gode til sortering. Nogle få har vanskeligt ved 
skelne segmenterne, f.eks. pap og plastic / 
flamingo. Andre smider alt i en stor 
plasticsæk – i restaffald!  
 

5. Der er stadig nogle meget få, som ikke vil 
rette sig efter fælles regler og anvisninger. 
Status for aftale ved sidste afd. best. møde V 
/ Peter H 
 

6. Fjernelse af postkasser for supplementsrum 
sammenlagt med C4: Eller tydelig permanent 
aflukning. 

 
  

4.  Helhedsplan – igangværende arbejde 
 

Beboermødet den 24.11.20 i Medborgerhuset – 
opfølgning: V / alle 
 
Byggeudvalgsmøde den 25.11 v / Hans Jørgen. 
- de næste faser. 
 

5.  Opfølgning på forkert parkering 
 

Der er stadig nogle meget få, som ikke vil rette sig 
efter fælles regler og anvisninger. 
Status for aftale ved sidste afd. best. møde 
V / Peter 
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6.  Årskalender for 2021  Oplæg til aktivitets- og mødekalender for 2021  
V / Hans Jørgen (oplæg eftersendes) 
 

7.  Ændrede regler for håndtering af bilag 
for forbrug på hhv. beboeraktiviteter og 
for bestyrelsesaktiviteter 
 

Brug af appen Acubiz 
- til forbrug ved beboeraktiviteter 
- til forbrug på bestyrelsesaktiviteter 
Se Peters oplæg i mail udsendt den 6.12.20 kl 17.17 
V / Peter Z 

8. ø
v
. 

Gensidig orientering: 
Møder 
Kurser 

 
 

9.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden 
 

Emne om udlejning 

10.  Evt.   
 

 


