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14.11.2019 / JMP 
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
mandag den 11.11. 2019 kl. 18:15 – 21.30 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt Hansen 
Cristian Græns  
Hans Jørgen Larsen 
Jeannette Pautsch  
Peter Zøylner  
Ole de Molade Nielsen  
Varmemester Peter Hatting 
 
Afbud: 
Lars Emil Olsen – (udtrådt som suppleant) 
Driftschef Frank Nielsen 
 
Afbud: 
 

1.  Fotografering Peter Zøylner agerede fotograf til brug for billeder af 
bestyrelsen til at lægge på http://hedelyngen3b.dk/ 
Hedelyngens hjemmeside 
 

2.  Valg af referent   
Jeannette Pautsch 
 

3.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt 

4.  Velkommen til en ny best. periode 
Konstituering 
Listning af bestyrelsen fokuspunkter det 
kommende år. 
 

• Afdl.bestyr. konstituerede sig med Peter 
Zøylner som kasserer. 

• Suppleant Lars Emil Olsen har meddelt sin 
udtræden af afdl.bestyr.  

• Afdl.bestyr.medl. har valgt hvilke 
focusområder, som vi hver især ønsker at 
være tovholder for: 

• Parkering – Ole, Hans Jørgen + driften 
(kontakt til den allerede eksisterende gruppe) 

• Vaskeri – Ole og Birgit 
• Forplejning – Birgit 
• Helhedsplan med hvad deraf følger – Hans 

Jørgen og Christian 
• Nye beboere/velkomst – Birgit og Ole 
• Jubilæum – (senere nedsættes beboer-

opgavegruppe) 
• Beplantning/grønne områder – Christian og 

Jeannette  
• Referater – Jeannette  

 
5.  Markvandring - opfølgning 

Drøftelse af administrationens udkast til 
generel skrivelse om hvordan man 
vedligeholder egne grønne arealer. 
 

Kommentarer til den liste HJL har udsendt. 
• Når helhedsplanen går i luften vil vi givetvis 

komme til at mangle P-pladser – Hans 
Jørgen skriver oplæg omkring parkering til 
Herlev Kommune 

 
Vi har mange steder uønsket bevoksning langs og op 
ad vægge. Dette er uønsket, da det ødelægger 
ventilation på væggene og i værste fald medvirker til 
skimmel indvendig.  
- brev til nogle beboere (Peter) 
 

6.  Første drøftelse af retningslinjer for, hvad Der er uklarhed om, hvad det er OK at plante og lade 
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den enkelte beboer kan plante langs med 
vægge og skure – og hvad man ikke må 
plante og lade vokse. 
 

vokse tæt på huse og skure og tage. Se udkast til 
vejledning, som kommenteres af alle. Christian og 
Jeannette tænker videre mht. begroning 
 

7 Drøftelse af, hvornår 
ejendomsfunktionærer må / kan hjælpe den 
enkelte beboer med praktisk arbejde i 
haven. 
- se oplæg fra Frank 

Vi har nogle beboere, som har besvær med selv at 
klare den nødvendige vedligeholdelse. Hvad kan vi 
som afdeling gøre, og hvad vil vi gerne gøre. Som 
udg. punkt omfatter private have med hække ikke 
funktionærernes arbejdsområde. Men der kan i få 
tilfælde være behov for afvigelse, som skal aftales i 
de enkelte tilfælde. 
Bestyrelsen tiltrådte, at beboere i særlige tilfælde kan 
få hjælp, men at det forinden hver gang skal aftales 
med afdl.bestyr. 
 

8 Daglig drift i Hedelyngen, bl.a.: 
- vandskade 
- rotter – skal forbud mod fuglefodring 
fortsætte? 
Opfølgningsliste – gennemgang og aftale om 
deadlines 
 

• Peters udkast til info om vores varmesystem, 
betjening og fejlmelding blev gennemgået. 
Peter laver ny version. 

• Vi har desværre fået en ny 
skimmelsvampsag – rapport er udført. 
Forsikringssag. 

• Da det fortsat er et problem mht. rotter, 
fastholdes der totalt forbud mod fodring af 
fugle mv. 

• Sammenlægningen af bolig (vedtaget på 
beboermødet) er endnu ikke påbegyndt – Vi 
er forundrede og afventer KAB melding 
herom. 

• Vi har fortsat 1 ledigt supplementsrum – nr. 
81 – hvilket giver anledning til huslejetab. 
Beboerne mindes om kriterierne for udlejning 
– er der mon beboere der pt kunne være 
interesserede i at leje det – se reglerne 
herfor på hjemmesiden? 

• Peter sender afdl.bestyr. en opdateret opflg. 
liste med nye deadlines 

 
 
Godkendelse af tekst til husstandsomdelt skrivelse 
med info om nyt låsesystem. Hans Jørgen 
 

9. Helhedsplan 
 

Byggeudvalget har haft møde den 29.10.2019 med 
projektledelsen med drøftelse af den nu fremsendte 
finansieringsskitse fra LBF. Der blev leveret nogle 
overordnede økonomital, som pt. desværre trods 
rykkere endnu ikke er endeligt verificeret. Vi har pt. 
ikke modtaget nogen ny mødedato.  
 

10. Etablering af ”Afdelingsbestyrelsen FB 
gruppe” 
 

Peter orienterede omkring en ny app ”Mit KAB” (Mit 
3B) udviklet af KAB, der går i luften medio januar 
2020, som vil give mulighed for den enkelte beboer 
at indmelde fejl eller problemer ved egen bolig. 
Samtidig vil det også være muligt for kontoret at 
udsende info om aktuelle ting  f.eks. info omkring 
varme- og vandproblemer mv. 
 
Vi afventer derfor igangsætning af den nye service 
og stiller overvejelserne om FB gruppen i bero indtil 
vi har erfaringer fra appen. 
 

11. Årsplan for afdelingsbestyrelsen Hans Jørgens forslag til årsplan blev gennemgået og 
godkendt  
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12. Gensidig orientering: 
Møder 
 

Hans Jørgen refererede fra det årlige møde mellem 
Herlev Kommune og repræsentanter for alle almene 
boligafdelinger den 07.11.2019. Ved mødet deltog 
Birgit, Peter og Hans Jørgen. 
 
Ny møderække: 

• Torsdag den 09.01.2020 kl. 17.30 
afdl.bestyr.møde/nytårskur 

• Tirsdag den 25.02.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Onsdag den 25.03.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Mandag den 27.04.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Onsdag den 13.05.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Regnskabsbeboermøde Onsdag den 

27.05.2020 kl. 19.00   
• Tirsdag den 17.06.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Torsdag den 20.08.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Onsdag den 09.09.2020 kl. 18.30 
• Budgetbeboermøde Onsdag den 

23.09.2020 kl. 19.00  
• Tirsdag den 06.10.2020 kl. 18.30 
• Onsdag den 11.11.2020 kl. 18.30 
• Reserveret torsdag den 03.12.2020 kl. 18.30 

afdl.bestyr.  
 
 

13. Evt. Intet. 

 
 


