
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
mandag den 23. november 2015 kl. 19:00 – 21:30 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Ryan Hansen, He. 103 
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Christian Yde Græns, He. 201 
Jeannette Pautsch He. 27 
Helen Andersen, Hø 86 
Lars D. Cetti, He. 05 
Driftschef Jesper Jacobsen 

 
Afbud: 
Jeanett Juul Svensson, He 101 

 
 

1.  Valg af referent 
 

Jeannette 

2.  Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Opfølgning på referat og 
driftsopgaver:   

a) Plan for udskiftning af energimålere. 

(Jesper) –  

b) Plan for aftestning af 

fugtighedsmålere (Jesper) - Vi har 

ønske om at få testet ved montering 

nogle udvalgte steder, der 

repræsenterer alle leljlighedstyper. 

c) Opfølgning på mangler for 

tømrerarbejde med lægter 

o.a.(Jesper) -  

d) Diverse status: vandskader, brev til 

beboere om at fjerne begroning, 

fældning af træ, og liste med 

”Småopgaver” 

a) Udskiftning af varmemålere foretages 04. – 
13.01.2016. Der er udsendt generelt varsel. Specifikt 
varsel udsendes hhv. 6. + 3 dage før gennemførelse. 
Følg instruktionen nøje. 
b) Den foreslåede fugtmåler viser sig trods løfter om det 
modsatte ikke at kunne afgive alarm og kan derfor ikke 
anvendes. Det er rigtig kedeligt. Vi er da tilbage ved 
startpunktet, med igangsætning af ny undersøgelse 
efter fugtmålere som kan anvendes til vores formål. 
(Jesper opfordres til at bede om assistance fra 3B´s 
energikonsulent Brian Råhauge). 
c) Jesper gennemgår fejl og mangler med tømreren og 
følger op med rettelser snarest. Fælleshus og vaskeri 
mangler endnu udskiftning af vandrette lægter, men er 
forsinket grundet tømrerens arbejde med vandskader i 
Hedelyngen. 
d) Jesper oplyste, at de relevante beboere endnu en 
gang er ”tilskrevet” om at få fjernet begroning på huse 
og skure. Best. ønsker, at vi får afsluttet sagen inden jul. 
e) Opslag med sæbespecifikationer opsættes i 
vaskeriet. Der har været klager over at tøjet ikke bliver 
rent ved vask ved 40 grader. Der bliver bestilt kontrol og 
evt. justering af sæbetilførsel. (se resultat heraf på 
hjemmesiden)       

4.  Økonomi 
a. Forbrug. Tjek selv med din adgang til 

”bestyrelsesweb” - adgang fra 

forsiden af 3b.dk under 

beboerdemokrati. 

b. ”Driftssamarbejde” med Søagerpark 

– og ansættelse af ekstra 

ejendomsfunktionær -  se mails 

herom med beregning af økonomi 
 

 

 

a) Gennemgang af status. Ser OK ud, når vi undlader 

visse arbejder i 2015.  

b) Drøftelse af det konkrete perspektiv med ansættelse 

af en “grøn” medarbejder pr. 1.1.2016. Perspektivet er, 

at et antal gartner og VVS arbejder efterfølgende bliver 

udført af egne folk, således at lønudgiften mindst tjenes 

hjem på sparede håndværkere. Med tre ansatte er vi 

endvidere mere robuste overfor sygdom og planlagt 

fravær end i dag. Der var enighed om 

personaleudvidelsen og deling af personale med 

Søagerpark efter modellen nedenfor. Regnestykket er 

baseret på tilførsel af 903 timer til Hedelyngen til en 

”grøn” medarbejder. Vi afgiver 151 varmemestertimer til 

Søagerpark og vi afgiver sommerferieafløseren (444 

timer). Hedelyngen tilføres dermed netto 308 timer. 

Hedelyngen serviceres da med 2494 



ejendomsfunktionærtimer og 1440 varmemestertimer. 

Søagerpark serviceres med i alt 688 

ejendomsfunktionærtimer og 151 varmemestertimer. 

Hedelyngens kontor er kontaktsted for både 

Hedelyngen og Søagerpark. 

 

Vi ønsker at se ansøgers cv, samt at møde ansøgeren 

til en drøftelse inden ansættelse. 

 

5.  Opfølgning på beboermødet. 
a) Hjertestarter 
b) Skiltning (Christian) 

 

a) Vi drøftede igen perspektiver med hjertestarter kontra 

hurtig hjælp ved at beboere kan udøve førstehjælp. Vi 

ønsker at prioritere førstehjælpen. Christian kontakter 

Trygfonden fsva undervisning i Førstehjælp. 

b) Koncept godkendt. Hans Jørgen indhenter tilbud på 

udførelse. 

 

6.  Status for ”Helhedsplan for 
Hedelyngen”.  

a) Info fra møder med projektleder og 

byggechef. 
 

Seneste møde 16.11 (ref. og 10.12) – Hans Jørgen 
orienterede om forløbet med byggechef og projektleder 
fra 3B. I arbejdsgruppen fra Hedelyngen deltager i øvrigt 
Sven (He 23) og Flemming (He 151). Hedelyngen har 
fremsendt et dokument som beskriver risiko for 
fraflytning ved ekstraordinær stor forhøjelse af husleje. 
Den nye og skærpede ansøgning skal af 3B afleveres til 
Landsbyggefonden inden nytår. Udkastet til ansøgning 
skal kommenteres i uge 51. 
 

7.  Vedligehold af haver – tillæg til 
husorden. 

a) Skal bl.a. omfatte generel 

beskrivelse af forventet vedligehold, 

beskæring langs facader, træhøjder 

og hvad man kan ”bygge” i haven. - 

Aftale forløb for tilvejebringelse af 

tillæg til næste beboermøde 

Jesper sender os inspirationsmateriale fra øvrige 
afdelinger. Det er intentionen, at vi tager afsæt i 
materialet mhp. at udforme et tillæg til vores Husorden 
til præsentation på beboermøde. 
Det aftaltes endvidere, at alle haver i fraflyttede 
lejligheder allerede nu skal gennemgås og om 
nødvendigt bringes på normal form – fjernelse af 
begroning, for høj beplantning, mv.  

8.  Orientering fra formanden: Bl.a. om 

hvordan vi skal informere om rigtig udluftning 
af boligerne 

 

Årshjulet 2016 vedtaget. 

9.  Arbejdsgrupper / udvalg, status: 
a) Skiltning i Hedelyngen 
b) Vedligeholdelsordning 

 

c) Hvad vil vi med Hedelyngen  
d) Helhedsplan 
 

 
A se 5b 
B Næste møde afholdes torsdag den 03.12.2015 kl 
19.30 i Mødelokalet. Helen har lavet indkaldelse. 
C Intet nyt 
D se 6a 
 

10.  Personsager Personsager behandlet 
 

11.  Kommende møder mv.: Afd. best. 
møder og beboermøder (se mail) - Husk 
kalender for 2016 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes onsdag       
d. 13.01.2016 kl 18.00 i Fælleshuset  
 
– se i øvrigt kalenderinvitationer fra Hans Jørgen 

12.  Evt. 

Se hjemmesiden!!       
http://hedelyngen.3b.dk/ 

 

 
 

 

Referent: 

Jeanette He 27 

http://hedelyngen.3b.dk/

