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Referat fra afdelingsmøde 
I Hedelyngen 3047 

Afdeling 1-3047 

Hedelyngen 

 

Mødedato/kl.:  17/9 2015 kl. 19.00 

Sted: Fælleshuset i Hedelyngen 

Deltagere: Afdelingsbestyrelsen  

Fremmødte husstande: 44 perso-

ner fordelt på 35 lejemål 

Fra 3B: JEJC, MTHI, PETH, THLU, 

Steffen Morild og SUFO 

Referent: SUFO  

 

Mødet slut kl. 22.30   

 

 

 

 

 

 

Referat sendt ud den 19. oktober 2015 

 

1. Valg af dirigent samt stemme-

tællere 

Formanden bød velkommen til alle beboerne, til område-

chef Thomas Blaabjerg Lund, driftschef Jesper K. Jacob-

sen og områdesekretær Susanne G. Følsgaard. 

 

Per Helmer Hansen, Hedelyngen 115, blev af afdelingsbe-

styrelsen foreslået som dirigent og herefter valgt. Dirigen-

ten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og gav or-

det videre til formand Hans Jørgen Larsen. 

 

Som stemmetællere blev følgende valgt: 

Sven Larsen, Hedelyngen 23 og 

Ryan Hansen, Hedelyngen 103.  

 

Formanden gennemgik dagsordenen i overordnede træk 

og talte blandt andet om, at punkt 7 med helhedsplanen 

for Hedelyngen ville blive gennemgået minutiøst senere af 

byggechef Mette Thiberg.  

 

2. Fremlæggelse og godkendelse 

af beretningen fra perioden siden 

sidste budgetbeboermøde 

Formanden gennemgik den i folderen omdelte og skrevne 

beretning, der blev vist som en PowerPoint præsentation. 

Mange fotos blev vist og kommenteret med hensyn til ved-

ligeholdelse af afdelingen og hvad, hver enkelt beboer selv 

kunne gøre for at holde omkostningerne nede. Det nye va-

skeri blev også berørt og ligeledes udskiftningen af interiø-

ret, der efterhånden var blevet 34 år gammelt. 

 

Parkeringspladserne var også et af omdrejningspunkterne. 

Flere og flere familier har efterhånden 1-2 biler, hvilket og-

så kan mærkes på parkeringspladserne. I dialogen om-

kring dette punkt blev det blandt andet foreslået, at de hvi-

de parkeringsbåse burde males igen, og der burde sættes 
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skilte op om, at parkering var forbeholdt afdelingens bebo-

ere. Ligeledes blev der opfordret til, at man ikke parkerer 

varebiler i Hedelyngen og at beboere med flere biler, viser 

hensyn og parkerer, hvor der er mindst trængsel eventuelt 

på Hedelyngen og på Højsletten. 

 

Pap, skraldeposer og sortering i det hele taget fungerer i 

stor træk godt, men det kan blive bedre. 

 

Supplementsrummene har der allerede været nogle grund-

læggende drøftelser om med planer om op til maksimum 5 

sammenlægninger. 

 

Vi har fået en ny varmemester – Peter Hatting. Han skal 

løfte opgaven sammen med Brian, og bestyrelsen er sik-

ker på, at det bliver rigtigt godt. Formanden opfordrede til 

at tage godt imod Peter. Han blev herefter budt velkom-

men med applaus. 

 

Mange andre punkter blev berørt så som afdelingens 

hjemmeside, Facebookgruppen, Fælleshuset, fitnessrum-

met, Hønselauget, afdelingens værksted og meget mere. 

Bestyrelsen opfordrede beboerne til at starte nogle projek-

ter op. Hvis man har nogle gode ideer, kan disse præsen-

teres for afdelingsbestyrelsen, som så vil tage stilling til, 

om der er midler til at projektet kan startes op. 

 

Bent Olsson, Hedelyngen 57, havde sammen med udval-

get undersøgt alt, hvad der havde med tv-forsyningen i 

Hedelyngen at gøre og fremlagde et oplæg herom. I øje-

blikket er tv-udbydere som Stofa og YouSee ved at ændre 

væsentligt i deres produkter og tilbud. Vi får i Hedelyngen 

frit valg af tv-kanaler, bredbånd og internet igennem de 

samme kanaler. Vi betaler nu omkring kr. 400,00 pr. må-

ned og forhandler om fremover at få en grundpakke til en 

væsentlig lavere pris med individuelt valg af supplerende 

kanaler. Det eksisterende sløjfeanlæg skal formentlig ud-

skiftes til et stikledningsanlæg  

 

JEJC foreslog afdelingsmødet, at afdelingen via 3B entre-

rer med en ekstern udbyder, der så undersøger, hvad ek-

sempelvis Stofa og et andet selskab, hver især kan tilbyde. 

Det er så op til afdelingen at vælge en eventuel ny løsning. 
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Eksempel på månedlig leje for år 2016 

Størrelse

Nuværende leje 

pr. mdr. Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr.

2-rums familiebolig 65,0 m² 5.817 kr. 116 kr. 5.933 kr.

3-rums familiebolig 79,5 m² 6.842 kr. 136 kr. 6.978 kr.

4-rums familiebolig 87,0 m² 7.368 kr. 147 kr. 7.515 kr.

Budget 2016 Budget 2015

Regnskab 

2014

Antenne

Hybridafgift - udgifter 736.054 721.630 675.881

Copydan - udgifter 82.430 74.176 74.703

Administrationsgebyr 24.555 23.874 22.518

Antenneudgifter i alt 843.039 819.680 773.102

Hybridafgift - indtægter -694.512

Copydan - indtægter -68.526

Antenneindtægter i alt -763.038

Underskud i alt - 2014 10.064

10.877 7.502 -2.832

Udgifter i alt / årets resultat 853.916 827.182 7.232

Antal tilslutninger: 145

Antal opkrævninger: 158

Pr. lejemål / pr. måned

Nuværende 

bidrag Ændring

Bidrag efter 

ændring

Antenneafgift 395,00 12,00 407,00

Copy-Dan 39,00 4,00 43,00

I alt 434,00 16,00 450,00

Tidl. års resultat overført

(- overskud / + underskud)

Formanden takkede herefter Bent for en god redegørelse.  

 

Beretningen blev herefter sendt til afstemning og blev en-

stemmigt vedtaget. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse 

af afdelingens driftsbudget for det 

kommende år 

JEJC gennemgik budgetforslaget for 2016 og dette inde-

bar en huslejeforhøjelse på 1,99 %, jf. nedenstående ek-

sempel. 

  

 

Dette blev gennemgået minutiøst og gav anledning til gan-

ske korte dialoger omkring blandt andet det nye vandspa-

rende vaskeri. 

 

Herefter blev budgettet sat til afstemning og det blev ved-

taget enstemmigt med en huslejestigning på 1,99 % til føl-

ge. 

 

 

Antennebudgettet med den eksisterende aftale for tv-

signals forsyning indbefatter en stigning på i alt kr. 16.00. 

 

 

Antennebudgettet blev efter en drøftelse i forsamlingen li-

geledes sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget 

med en stigning på kr. 16,00 til følge. 

 

4. Drøftelse af perspektiver for 

samarbejde om driftsfællesskab 

mellem afdelingerne Højstens-

gård, Vestergaarden II, Søager-

park og Hedelyngen 

 

Formanden berettede om drøftelserne omkring driftsfæl-

lesskabet. Det var Organisationsbestyrelsen, der havde fo-

reslået, at der skulle etableres et driftsfællesskab med 

henholdsvis Hedelyngen, Højstensgård, Vestergaarden II 

og Søagerpark. Til dette havde Hedelyngens bestyrelse 

meddelt, at afdelingen gerne vil bibeholde egen varmeme-

ster og funktionær. Det er utroligt værdifuldt, at der i dag-

ligdagen er et godt og gensidigt kendskab mellem ejen-
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domsfunktionærerne og beboerne. Afdelingsbestyrelsen vil 

dog gerne samarbejde om de udgiftstunge indkøb så som 

fejemaskiner m.v., og i forbindelse med en snevagtsord-

ning. Der var herefter diverse drøftelser omkring anskaffel-

se af en ½ dags medarbejder i henholdsvis Søagerpark og 

Hedelyngen, men hvis der skal ske ændringer i og/eller 

samarbejdet Hedelyngen og Søagerpark, skal beslutnin-

gen drøftes på et beboermøde i Hedelyngen.  

 

Afdelingsbestyrelsen tog drøftelserne til efterretning og vil 

bringe det op på et andet beboermøde. 

 

5. Valg af 2 medlemmer til afde-

lingsbestyrelsen for 2 år. På valg 

er Jeanette M. Pautsch, Poul Er-

ling Nielsen 

 

På valg var Jeanette M. Pautsch og Poul Erling Nielsen. 

Poul var fraværende, men havde tilkendegivet, at han ger-

ne vil genvælges. Dirigenten forhørte sig i salen, om der 

var andre kandidater, som ønskede at stille op. Der var 

nogle afklarende spørgsmål og en kort præsentation af 

henholdsvis Christian Yde Græns og Jeannette M. Paut-

sch og herefter gik afstemningen i gang. 

 

Poul Erling Nielsen fik 55 stemmer. 

Christian Yde Græns fik 51 stemmer og 

Jeanette M. Pautsch fik 36 stemmer og fortsætter herefter 

som aktiv suppleant i afdelingsbestyrelsen. 

 

Afdelingsbestyrelsen bød de nye medlemmer velkommen. 

 

6. Valg af 3 suppleanter Da Jeanette M. Pautsch var valgt som aktiv suppleant i af-

delingsbestyrelsen, skulle der vælges yderligere 2 aktive 

suppleanter. 

 

Helen Andersen, Højsletten 66 og 

Lars D. Cetti, Hedelyngen 5, blev valgt med applaus. 

 

Afdelingsbestyrelsen bød de nye medlemmer velkommen. 

 

7. Status for helhedsplanafklaring 

for renoveringen af Hedelyngen 

fremlægges af Mette Thiberg, 

byggechef 

 

Formanden bød byggechef Mette Thiberg, 3B, og forman-

den for organisationsbestyrelsen Steffen Morild velkom-

men.  

 

Formanden startede med at give et resume, som gik i 

gang den 12. december 2013 og det var den dato, der var 

grundlaget for Helhedsplanen og for at få klaret Hedelyn-

gens problemer med utætte tage m.v. i et projekt med start 
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i 2017. Allerede i maj 2011, havde der været afholdt et 

møde med Direktionen i 3B og Byggeafdelingen og drøftet, 

hvordan det hele skulle gribes an. Der blev fremsendt en 

anmodning om støtte til en Helhedsplan i december 2013. 

Primo 2014 kvitterede Landsbyggefonden for modtagelsen 

og opfordrede 3B til at arbejde videre med projektet. Des-

værre kunne afdelingsbestyrelsen ultimo 2014 konstatere, 

at der intet var sket, og at vi her medio 2015 stadig ikke er 

kommet længere. 

 

Mette Thiberg tog herefter ordet og indledte med, at hun 

før havde siddet som chef i et bygherrerådgivende firma 

og hvad hendes opgaver havde været i den forbindelse.  

 

Mette startede med at opsummere status for helhedsplan-

processen, siden sidste beboermøde den 12. maj 2015.  

 

3B havde møde med Landsbyggefonden den 27. august, 

hvor det blev aftalt, at LBF vil genoverveje Hedelyngens 

sag ved næste tildelingsrunde i januar / februar 2016. LBF 

vil dog ikke love at fremrykke sagen i forhold til tidligere 

udmelding om støtte i 2020/2021. Mette Thiberg opfordre-

de derfor afdelingen til at kigge på supplerende tiltag, her-

under, at afdelingen begynder at sparre op til for eksempel 

renovering af taget, øgede udgifter til løbende vedligehold 

mv., frem til igangsætning af en helhedsplans fremtidssik-

ring.   

 

Parallelt igangsætter 3B nu, i samarbejde med afdelings-

bestyrelsen, en revisionsrunde i forhold til at få skærpet 

nogle af argumenterne i Helhedsplanen, så der kan frem-

sendes en revideret helhedsplan ultimo december 2015. 

Mette Thiberg og Steffen Morild supplerede herefter hin-

anden i forbindelse med drøftelserne med beboerne. Stef-

fen Morild tydeliggjorde, at han personligt vil følge forløbet 

nøje, og gøre sit til, at afdelingen ikke bliver ladt i stikken. 

3B gør alt, hvad man kan, for at få sagen fremrykket.  

 

Hedelyngen er et spændende og smukt byggeri, der er er-

klæret for bevaringsværdigt, som har rigtig mange kvalite-

ter, men som desværre samtidig er ramt af, at man ved 

opførelsen har forsøgt sig med forskellige byggematerialer 

uden at kende holdbarheden.  
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Generelt støtter LBF forbedringsarbejderne til en vis grad 

og nogle af arbejderne må afdelingen så selv finansiere. 

Der kan måske være den mulighed, at afdelingen selv be-

taler for en del af projektet nu og så vil LBF muligvis se på 

nogle driftsstøttelån, da der ellers er mulighed for, at det vil 

blive for dyrt for beboerne at bo i Hedelyngen. Hedelyngen 

betaler allerede i dag en, i lokalområdet, høj husleje – om-

kring kr. 1.000,00 pr. m2. 

 

Der var herefter en længere drøftelse af blandt andet de 

utætte tages tilstand og prisen for at få skiftet disse m.v.  

 

Spørgsmål blev stillet omkring Helhedsplanen og om det 

lange forløb med svar til følge. 

 

Dirigenten takkede Mette Thiberg og Steffen Morild for de-

res uddybende svar omkring afdelingens Helhedsplan. 

 

8. Behandling af indkomne for-

slag 

1. Indsendt af Emmy Truelsen, Hedelyngen 39:  

Der opsættes en selvstændig centrifuge på vaskeriet 

til brug for tøj som håndvaskes 

Beboeren uddybede sit forslag og formanden supplerede 

med, at der er en funktion på de nye vaskemaskiner, såle-

des at man gratis kan centrifugere og i øvrigt forkorte cen-

trifugeringstiden efter ønske.  

 

Forslaget blev sat til afstemning og  

 

  2 beboere stemte for forslaget. 

42 beboere stemte imod forslaget, 

  0 beboere stemte hverken for eller imod forslaget. 

  

Forslaget blev herefter nedstemt. 

 

2. Indsendt af Hjalte, William og Mette Holstein, Hede-

lyngen 99:  

Vi stiller forslag om, at der på et egnet sted i byggeriet 

nedgraves en stor trampolin. 

På vegne af forslagsstilleren redegjorde Lene Holstein, 

Højsletten 20, for forslaget.  

Formanden meddelte, at der pt. ikke er afsat penge til en 

sådan opgave, men at afdelingsbestyrelsen ville se på, om 

man kan finde beløbet til næste år. Driftschef Jesper Ja-

cobsen påpegede, at det først bør undersøges, om der af 
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hensyn til sikkerheden, skal være voksne til stede, når 

børn leger på en trampolin.  

 

Forslaget blev sendt til afstemning og det blev enstemmigt 

vedtaget, at forslaget skubbes til foråret, så sagen kan un-

dersøges nærmere. 

 

3. Indsendt af Hjalte, William og Mette Holstein, Hede-

lyngen 99: 

Forslag om, at der indkøbes to store fodboldmål til 

fodboldbanen bag grønt torv.  

Til dette punkt kunne varmemester Peter Hatting oplyse, at 

fodboldmålene allerede var blevet indkøbt og blot mangler 

at blive samlet. Christian og Morten meldte sig som de be-

boere, der samler fodboldmålene.  

 

4. Indsendt af Arne Jacobsen, Hedelyngen 163: 

Undertegnede foreslår hermed, at der tages stilling til, 

hvorvidt det vil være ønskeligt, at bebyggelsen Hede-

lyngen anskaffer en hjertestarter. 

Beboeren uddybede sit forslag og debatterede herfor med 

priser m.v. 

 

38 beboere stemte for anskaffelsen af en hjertestarter. 

  0 beboere stemte imod anskaffelsen.  

  6 beboere stemte hverken for eller imod anskaffelsen. 

 

Forslaget blev herefter vedtaget. 

 

Det udestår at afklare placeringen af hjertestarteren og de 

samlede omkostninger 

 

5. Indsendt af Afdelingsbestyrelsen: 

Drøftelse af status for Driftssamarbejde mellem afde-

lingerne: Hedelyngen, Søagerpark, Vestergaarden II og 

Højstensgård. 

Forslaget havde været drøftet under punkt 4 og efter en 

ganske kort dialog, kom forslaget til afstemning: 

 

   0 beboere stemte for driftssamarbejdet. 

 44 beboere stemte imod driftssamarbejdet.  

   0 beboere stemte hverken for eller imod  

  

Forslaget blev ikke vedtaget. 
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6. Indsendt af Afdelingsbestyrelsen: 

Gennemgang af vores eksisterende såkaldte A-

ordning for vedligeholdelse.  

Afdelingsbestyrelsen fremlagde forslaget og ideen med A-

ordningen i Hedelyngen, hvor man selv står for vedligehol-

delsen. Hvad sker der, når man flytter? Hvordan fungerer 

afdelingens A-ordning og skal dette ændres til at være en 

B-ordning i stedet for. Formanden oplyste, at man i 3B 

skulle ændre vedligeholdelsesreglerne, der skulle træde i 

kraft i 2016. 

 

Der var en drøftelse af, hvordan de forskellige beboeres 

oplevelse havde været i forbindelse med en indflytning. Li-

geledes var der en drøftelse af, at der bør nedsættes en 

arbejdsgruppe, hvor man undersøger nærmere, hvad man 

skal være på forkant med i forbindelse med en fraflytning / 

indflytning.  

 

Forslaget blevet taget til efterretning. 

 

Afdelingsbestyrelsen opfordrede beboerne til at skrive sig 

på én af de ophængte lister i Fælleshuset og dermed til-

kendegive interessen for at deltage i arbejdet. 

 

7. Indsendt af Afdelingsbestyrelsen: 

Hvad vil vi med Hedelyngen?  

Formanden fremlagde bestyrelsens betragtninger og visi-

oner for, hvad man kunne gøre i fællesskab for at få frisket 

lidt op på Hedelyngen. Hvem har lyst til at deltage i ar-

bejdsgrupperne?  

 

Afdelingsbestyrelsen opfordrede beboerne til at skrive sig 

på én af de ophængte lister i Fælleshuset og dermed til-

kendegive interessen for at deltage i arbejdet. 

 

9. Eventuelt Formanden benyttede lejligheden til at takke afdelingens 

funktionærer for et godt samarbejdet og roste dem for ind-

satsen på udearealernes standard under og efter sommer-

ferien. 

 

Der var en opfordring til beboere til at benytte afdelingens 

hjemmeside oftere: http://hedelyngen.3b.dk/ 

 

Til slut takkede formanden for et godt møde og takkede 

http://hedelyngen.3b.dk/
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Mette Thiberg, Steffen Morild, Thomas Blaabjerg Lund, 

Jesper K. Jacobsen, Peter Hatting og Susanne G. Føls-

gaard for deres fremmøde. 

 

Mødet sluttet kl. 22.30. 

 

 

 

Hedelyngens bestyrelse pr. 17. september 2015: 

 

Formand: 

Hans Jørgen Larsen, Hedelyngen 143 (valgt 2014-2016) 

 

Bestyrelsen: 

Jeanett Juul Svensson, Hedelyngen 101 (valgt 2014-2016)  

Ryan Hansen, Hedelyngen 103 (2014-2016) 

Poul Erling Nielsen, Hedelyngen 167 (2015-2017) 

Christian Yde Græns, Hedelyngen 201 (2015-2017) 

 

Aktive suppleanter: 

Jeannette M. Pautsch, Hedelyngen 27 (2015-2016) 

Helen Andersen, Højsletten 66 (2015-2016) 

Lars D. Cetti, Hedelyngen 5 (2015-2016) 

 

 

 

Dato:                                                                 Dato: 

 

 

______________________________              ______________________________ 

Hans Jørgen Larsen            Per Helmer Hansen 

Formand                                                            Dirigent 

 

 


