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7. januar 2021 / HJL 

 
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Mandag den 11.01. 2021 kl. 15:30 til ca. 17:30 
Mødet afholdes virtuelt via indkaldt link 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Peter Zøylner He 49 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Driftschef Mikkel Selander 
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. Samarbejde best. og Drift. Retningslinjer / procedurer for 
opfølgning og kommunikation. V / Hans Jørgen og Mikkel 

 
3. Affaldssortering. Evaluering i januar. Forslag om at vi i løbet af 

januar observerer og derefter planlægger evt. initiativer. (HJL) 
 

4. Forslag om, at der på alle torve udpeges en officiel 
”Torvemester” – eller hvad det skal hedde, med charge til at 
informere og hjælpe torvets beboere med at forstå og udføre 
affaldssortering rigtig. (svarende til ordning på RTØ) (HJL) 

 
5. Parkering: Forslag om at afd. best. forsøger at nedsatte en 

arbejdsgruppe, som ud fra et kommissorium, skal belyse vores 
udfordringer og mulige løsninger incl. opgave med at finde 
fremtidige el-P-pladser og incl. dialog med forvaltningen om 
tilladelse til at oprette flere P-pladser, og incl. foranstaltninger 
mod uønsket P adfærd. Afd. best. skriver kommissorium og 
annoncerer derefter efter medlemmer. (møder kan holdes 
virtuelt) (HJL) 
 

6. Corona og restriktioner: Afdelingskontor, Fælleshus, 
Vaskeri mv. – behov for nye tiltag? (alle) 
 

7. Andet, som afd. best. bør orienteres om og drøfte? (alle) 
  

4.  Grønt Hedelyngen, træer Princip diskussion om behovet for store træer, mhp. generel holdning. 

5.  Helhedsplan 
 

PT. afventes byggetilladelse fra Herlev kommune 
Næste møde er indtil videre planlagt til torsdag den 27.02.21. 

 

6.  Hedelyngen og 
jubilæumsarrangement 
 

Jvnf. beslutning ved sidste afd. best. møde skal mulighederne for 
afholdelse under en eller anden form løbende vurderes.  

7.  Gensidig orientering: Møder, 
kurser mv. 

 

8.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden 

 

9.  Evt.  Kassereren: Acubiz kan anvendes både med EUROCARD og til 
foreningskontoen. Penge trukket på kontoen bliver indsat igen. Alle udgifter kan 
overføres via foreningskontoen til diverse private konti. Herved undgås Bilag 
samt tilhørende Kassebog. Bilag uploades til Unik-systemet via foto af kvittering 
fra Acubiz.  

 


