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28. april 2017 / RH 

 
Referat afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 26.04. 2017 kl. 19:00 – 21.15 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Helen Andersen, Hø 66 
Jeannett J. Svensson He 101 
Jeannette Pautsch He. 27 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
Ryan Hansen, He. 103 
Driftschef Poul Erik Ottesen 
 

Afbud: 
Christian Yde Græns, He. 201 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Varmemester Peter Hatting 
 
 

1.  Valg af referent 
 

Ryan Hansen 

2.  Godkendelse af referat 
 

Godkendt 

3.  Daglig drift i Hedelyngen 
Bl.a. opfølgningsliste med ”Mindre opgaver”.  
Beboernetværket. 
Udbedring af skader efter udført ”Miljøscreening”. 
Ansøgning om handicap P-plads 
 

Opgavelisten gennemgået.  
Uafsluttede opgaver og prioritering 
heraf tager Poul Erik op med driften. 
Vi ønsker stærkt fokus på opfølgning af 
aftaler. 
 
Arbejdet med Beboernetværket 
afsluttet.  
Arbejdet er generelt forløbet uden de 
helt store problemer. En enkelt mangler 
at blive tilsluttet. Følg med på 
hjemmesiden, hvor vi informerer om 
projektet herunder om tilbagebetaling 
af for meget betalt TV-afgift i april og 
maj. 
 
Ang. Miljøscreening til HP: Når vejret 
bliver til det, vil de ”skader” på boligen 
der er opstået i forbindelsen med de 
udtagne prøver, blive istandsat. 
 
Ansøgning om skiltning af handicap P-
plads imødekommet. Pladsen skal 
flyttes en anelse og Herlev kommune 
skal stå for arbejdet med skiltning og 
afstribning. Poul Erik står for 
kontakten. 
 

4.  Budget 2018 
(bl.a. med input fra mødet med interesserede 
beboere den 29.03.17) 

Med Nogle af de opgaver der skal 
tages med til næste års budget er: 
Rotte sikring, asfaltering på stierne 
hvor det er ekstra nødvendigt, 
udendørsbelysning, renovering af 
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belysning i fælleshuset, fortsat særlig 
nødvendig vedligeholdelse af træværk, 
maling på de værste steder, 
undersøgelse af muligheder for brug af 
mindre vand ved toiletskyld. Pasning af 
de enkelte torve, da legeredskaberne 
ikke lever op til gældende regler for 
sikkerhed. 
Parkering. 
Poul Erik vil sammen med adm. 
udarbejde budgetforslag som afd. best. 
har den 19.05. 
 

5.  Forberedelse af regnskabsbeboermødet 
 

Der skal udarbejdes beretning. HJL 
 
Forslag til beboermødet skal være 
fremsendt færdigbearbejdede til 
formanden inden den 16.05 kl 17 inkl. 
evt. økonomiske konsekvenser  
 
Vi afventer forslag fra grupperne, som 
arbejder med Råderet og Parkering 
 

6.  Helhedsplan 
 

Landsbyggefonden forventes af 
komme med en endelig stillingtagen til 
den af 3B fremsendte ansøgning i 
august/september måned. 
 

7.  Gensidig information Efterlysning:To studerende fra 
Roskilde Universitet har forespurgt om 
Hedelyngen vil hjælpe med input til 
deres speciale om Beboerdemokrati. 
Det drejer sig om et interview eller 
møde. Vi efterlyser interesserede i 
alderen 20-40 år. Giv venligst besked 
til Hans Jørgen eller Poul Erling om du 
vil hjælpe. 
 
Indeklimaundersøgelsen der udføres 
fra DTU er i fuld gang. Knap 50 boliger 
er tilmeldte. Vi afventer spændt 
rapportering i slutningen af året.  
 

8.  Evt. Intet. 
Næste møde er den 22.05 
 

 

Husk: Se hjemmesiden:  hedelyngen.3b.dk  
Her finder du relevante officielle informationer til beboere i Hedelyngen. 

http://hedelyngen.3b.dk/

