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30. oktober 2018 / JMP 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 24.10. 2018 kl. 19:00 – 21.30 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Jeannette Pautsch He. 27 
Ole de Molade Nielsen he 37 
Poul Erling Nielsen, He. 109  
Varmemester Peter Hatting 
Driftschef Frank Nielsen 
Bent Olsson, deltog under pkt. 4 
 
Afbud: 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 
 

2.  Godkendelse af referat fra 
12.09.18 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Velkommen: 
Konstituering – ny 
bestyrelsesperiode. 
Velkomst til driftschef Frank 
Nilsen 
 

Alle præsenterede sig med angivelse af emner og områder, 
som de gerne vil arbejde med. 
Frank har 8 års erfaring i 3B som driftschef. Frank har nu 
ansvar for 15 afdl./1100 lejemål. 
En lang drøftelse af kriterier for valg af fokusområder viste, 
at det er vigtigt at prioritere arbejde med områder, der 
vitterlig kan følges op på. 
 

4.  Kommunikation generelt og 
specifikt: 
 
Drøftelse af perspektiver ved 
oprettelse af afdelingsbestyrelsen 
FB gruppe for Hedelyngen 
 
 
 
 

Bent deltog og uddybede sit oplæg. 
En lang diskussion om behovet for at have en kanal for 
dialog, der primært handler om ”fakta”. En FB kanal skal 
baseret på et klokkeklart regelsæt, der efterleves. Birgit 
spørger i bestyrelses FB gruppen om andre afdelinger har 
erfaringer med brug af FB i bestyrelsessammenhæng. Bent 
undersøger andre afdelingers erfaring ved 3B 
kommunikation. Daniel skriver på udkast til overordnet 
formål, Regler for gruppen og administrators rettigheder. 
 
Oplæggene diskuteres på næste møde. 
 

5.  Listning af bestyrelsen 
fokuspunkter det kommende 
halve år 
 
 
 

Der er mange emner i spil. Vigtigt, at vi kun søsætter, hvad 
vi kan følge op på. 
Emnet Varmeforsyning bliver prioriteret. Vi har nu fået øget 
overvågning fra Vestforbrændingen. Dernæst kigges på det 
interne forsyningssystem og til sidst på installationerne i de 
enkelte boliger. Administrationen kommer med udspil. 

6.  Daglig drift i Hedelyngen, bl.a.: 
 
Opfølgningsliste – gennemgang og 
aftale om deadlines 
Elektronisk lås på mødelokale og 
evt. motionsrum. 
 
 
 
 
 

Se den fremsendte liste 
 
Listen var blevet detaljeret gennemgået på et møde den 
22.10. mellem Frank, Peter og Hans Jørgen. Her blev det 
aftalt, at mange af opgaverne afsluttes inden næste møde. 
Parterne mødes forinden næste afd. Best. møde. 
 
Peter indhenter tilbud på dels installering af elektronisk lås 
til Mødelokalet og dels en samlet pris på Værksted, 
Motionsrum, Mødelokale og Fælleshus. Mødelokalet 
aflåses. Bestyrelsen og nogle af de faste udvalg får fra 
starten ”brik” til låsen. 
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7.  Opfølgning på beboermødet den 

26.09.2018 
 
 

Punktet blev ikke behandlet. 

8.  Status for ombygning af 
Materielgård 
Og for 
Renovering af Fælleshusets store 
sal 
 
 
 
 

Peter / Hans Jørgen 
Renoveringen kommer til at foregå i perioden ugerne 44 -
48/2018. 
 
Renovering sker I tidsrummet 13. November til 30. 
November, hvor salen ikke kan bruges. 

9.  Opfølgning på markvandring 
 
 

Birgit og Poul Erling følger op på udeståender. 
Vi diskuterede i øvrigt, at det vil være fordelagtigt at 
foretage to markvandringer næste år: 1 med fokus på 
fællesarealer og bygninger mhp. budgettet og 1 mhp. 
overholdelse af husorden. 
 

10.  Helhedsplan 
 
 
 

Hans Jørgen oplyste, at byggeudvalget holder møde fredag 
den 26.10.2018 hvor eneste punkt er om valg af firma til 
rådgivning i al arbejdet med Helhedsplan inkl. Solceller. 
Vi afventer stadig udspil fra LBF om den såkaldte 
”finansieringsskitse”. 
 

11.  Gensidig orientering: 
Møder 
 
 
 

Møde med Herlev Kommune den 01.11.2018 (tilmelding 
26.10.2018). Ingen kan desværre deltage, grunden den 
korte varsel. 
 
Områdemøde 22.10.2018. Opsamling. 
 
Ekstraordinære Repræsentantskabsmøder den 14. 11 og 
den 28.11 
 
Næste afdl.bestyr.møde er: 
Tirsdag den 27.11.2018 kl. 19.00 
Og om nødvendigt 
Tirsdag den 11.12.2018 kl. 19.00 
 

12.  Evt. 
 

Grundet egne problemer med Parknet hastighed, laver 
Daniel en registrering af hastigheder, som baggrund for en 
henvendelse til Parknet – fra Hedelyngen med Bent og evt. 
formanden som afsender. 
 
 

 
 


