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Referat sendt ud den 13. juni 2017 

 

Godkendelse af referat Referatet fra den 26.04.17 blev godkendt. 

 

Forslag til Budget 2018 Budget 2018 blev gennemgået af Kirstine Runge Henrik-

sen fra økonomi i samarbejde med POOT. Herunder blev 

der svaret på spørgsmål omkring konto 111.3-, 125-,126-, 

127- og 130. Generelt drøftedes ansvarlighed i forhold til 

at afsætte fornødne midler til fremtidig vedligeholdelse 

kontra huslejestigninger. Efterfølgende blev langtidsbud-

gettet tilrettet i henhold til afdelingsbestyrelsens ønsker.   

 

Tilretning af konto 116 

116.111 Parkeringspladser ændres fra kr. 200.000 til      

kr. 75.000 for 2018 i henhold til de tilkendegivelser, der 

kom på regnskabsmødet. 

 

116.124 Udskift/genopret belysning, terræn ændres til     

kr. 250.000 i 2018. 

 

116.261 Genopretning af bundstykker, terrassedøre æn-

dres fra engangsbeløb på kr. 169.000 i 2021 til løbende 

over perioden 2018 til 2021 med henholdsvis kr. 42.000 i 

2018-2019 og 2020 samt kr. 43.000 i 2021. 

 

116.261 Genopretning af fuger, vinduer og døre. Udsky-

des til helhedsplanen i 2021 med kr. 185.000. 

 

116.311 Reparation af utætte vægge mellem lejemålene 

fremrykkes fra 2019 til 2018 med kr. 185.000. Arbejdet sø-
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ges igangsat snarest som forsøg, såfremt der kan findes 

økonomi hertil. 

 

116.317 Søges hævet til kr. 400.00 i 2018 ellers tilrettes 

beløbet, så konto 120 balancerer. 

 

Konto 120 Fastholdes efter en debat omkring fremtidige 

henlæggelser til de kommende års arbejder.  

 

Budgetforslaget, med en huslejekonsekvens til følge på 

2,03%, vil blive det afdelingsbestyrelsen fremlægger til 

budgetmødet. 

 

Opfølgning på beboermødet den 

30.05.17 - Etablering af p-pladser, -

pullerter, sten  

     Flere p-pladser: Der afsættes midler i budgettet 2018 

       til etablering af 2-3 parkeringspladser ved Grønt Torv     

       Øst. 

 Forhindre parkering på græsarealerne: Der indkøbes, 

og udlægges, kampesten på begge sider af indkørs-

len mod Blåt Torv Nord. Stenene males hvide. 

 Forhindring af bilkørsel på stierne: Som et forsøg be-

myndiges afdelingsbestyrelsen til at finde en løsning 

på problemet, med hindringer ved de gule streger på 

ØST torvene. Efter en forsøgsperiode foretages en 

vurdering af effekten og æstetikken, som fremlægges 

på beboermødet i september. 

 

Daglig drift i Hedelyngen  

Opfølgningsliste  

Grundet det sene tidspunkt, blev kun presserende punkter 

fra opfølgningslisten gennemgået. Øvrige tages op på det 

næste møde.  

 

Varmemester Peter Hatting foranlediger, at elektrikeren 

afbryder strømmen i alle de gamle tv-skabe og sørger for, 

at disse er låst op. 

 

Afdelingsbestyrelsen informerer derefter de forskellige tor-

ve om, at beboerne selv skal nedtage de gamle tv-skabe 

med en deadline herfor. Der skal males der, hvor skabene 

sad. Varmemesteren sørger for bortskaffelse af skabene.  

Christian Yde Græns er tovholder på opgaven. 

 

Status for el-arbejde i Fælleshuset. Manglende tilbud skal 

ligge klar til accept på bestyrelsesmødet i august. 
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Helhedsplan 

 
Hans Jørgen Larsen orienterede kort om status, hvor der 

forventes en tilbagemelding i august/september med en 

såkaldt finansieringsplan. Når oplægget, inklusiv husleje-

konsekvenserne, er klart fra 3B, skal afdelingen drøfte he-

le emnet på et beboermøde. 

 

Gensidig information 

Godkendelse af repræsentanter til 

Repræsentantskabsmøde. 

 

Repræsentantskabsmøde den 8. juni 2017 på Kalvebod 

Brygge. Hans Jørgen Larsen er på valg. Afdelingen har 5 

pladser, men kan stille med 6 repræsentanter. Poul Erling 

Nielsen, Jeannett Juul Svensson, Ryan Hansen, Helen 

Andersen og Jeannette M. Pautsch kan ikke deltage. I 

stedet deltager Jørn Borup Jensen, Hedelyngen 139 og 

Bent Olsson, Hedelyngen 57 som repræsenter fra Hede-

lyngen, sammen med Christian Yde Græns, Daniel Lund-

berg Petersen og Hans Jørgen Larsen.  

 

Eventuelt  Standarten af håndværksarbejdet er generelt faldende, 

eksempelvis er der repareret med hvide plastiske fuger i 

hjørnerne, hvor de øvrige fuger er grå. Afdelingsbestyrel-

sen skal tage stilling til, hvorledes de ønsker standarten i 

afdelingen skal være. Driften bedes udarbejde en form for 

kontrolskema, eventuelt en kopi af en rekvisition, som 

danner grundlag for en beboers tilbagemelding på, om 

man mener det rekvirerede arbejde svarer til det bestilte i 

omfang og kvalitet. 

 

Næste møde er i august. Datoen er endnu ikke aftalt. 

Hans Jørgen Larsen fremsender en ”doodle”- indkaldelse 

med forslag til en mødedato. 

 

 

God sommerferie 😊 

 

 


