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15. januar 2019 / JMP 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 10.01. 2019 kl. 17:30 – 18.15 i Mødelokalet 
Ca. 18.00 -> Nytårskur 
 
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 
Varmemester Peter Hatting 
I øvrigt fra kl 18:00: Poul Erling Nielsen HE 109, Brian, Svend, Linda Hø 56 og Bent He 57 
Afbud: Driftschef Frank Nielsen og Christian  
 
 

1.  Valg af referent  
 

Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra 27.11. 2018 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Kommunikation generelt og specifikt: 
 
Afd. best. og FB gruppe for Hedelyngen 
 

Birgit og Hans Jørgen refererede fra mødet med 
Arne vedr. bestyrelsens brug af facebook-gruppen. 
Selve bestyrelsens drøftelse om kommunikation 
udskydes til næste møde. 
 

4.  Daglig drift i Hedelyngen, bl.a.: 
 
Opfølgningsliste: se listen pr. 18.12. 
 

Omstilling af låse -> Peter har talt med låsefirmaet, 
som oplyser at låsene vil blive leveret sidst i januar 
2019. 
Materielgård -> Beklædning sættes på nu  
Sidste arbejder i store sal i Fælleshuset ->udbedring 
af fejl og mangler pågår stadig 
Udlægning af sten mod uønsket P – og maling af 
samme -> nogle af stenene er placeret for langt inde 
og skal flyttes ud. Der skal desuden køres mere jord 
på                                                                    
Vaskeriet -> Klager over at tøjet ikke bliver rent ved 
vask. Peter oplyste at mængden af sæbetilførelse 
kontrolleres hver 3. måned samtidig med at dyserne 
renses. Peter kontakter sæbeleverandør Michael fra 
RIBO og aftaler et møde hvor Bent deltager. 
Desuden kontakter Peter Nortec med henblik på at 
få kontrolleret vasketromlerne for krater. Såfremt der 
er kratere i tromlerne kan disse gøre at der kommer 
huller i vasketøjet. 

5.  Årskalender – mødeplan.  Hans Jørgen gennemgik årskalenderen og tilføjer 
møde i august 2019. 

6.  Helhedsplan Afventer næste planlagte byggemøde den 
17.01.2019. 
 

7.  Gensidig orientering: Møder  

8.  Evt. 
 

Der har desværre været 2 nye vandskader.                    
Hedelyngen har 40 års jubilæum i 2021 -> være obs 
på planlægning i god tid.                                                
Fastelavn -> bliver der arrangeret fastelavnsfest i år?    
Næste afdl.bestyr.møde er mandag den 25. februar 
2019 kl. 19.00.  

 
 


