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30. april 2019 / JMP 
 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 24.04. 2019. Markvandring kl. 17:30 – 18:30. Start v. Mødelokalet. 
Derefter møde til 21:15  
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Jeannette Pautsch He. 27 
Poul Erling Nielsen, He. 109  
Varmemester Peter Hatting 
Driftschef Frank Nielsen 
Afbud: 
Christian Graens He 201 
Ole de Molade Nielsen he 37 
Chefkonsulent Anders Rosendal 
 

1.  Markvandring Kombineret mark- og bygningsrundtur foretaget   
 
 
 

2.  Valg af referent  Jeannette Pautsch 
 

3.  Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

4.  Opfølgning på 
markvandring mhp. såvel 
drift som kommende 
budget 
 

I snareste fremtid skal der foretages: 
• En del nødvendigt asfaltarbejde på stierne ->Peter tager fat i 

asfaltfirma mandag den 29.04.2019 for tilbud 
• Skurene skal gennemgås for rådne brædder og repareres 
• Nogle få vinduesvandnæser skal udskiftes nu 
• Der skal foretages et obligatorisk legepladseftersyn 

Frank fremskriver vores 10 års plan til en 20 års plan og der skrues 
op for henlæggelser aht Helhedsplanen.  
Forinden vores næste møde den 14.05.2019 har Frank lagt 
økonomien ind i økonomisystemet Unic, så vi kan stilling til 
investeringsbehov. 
 
De beboere der har udeståender mht beskæring i haver, 
vildtvoksende, efeu mv. tilskrives af administrationen. 
Emnerne fremgår af Opgavelisten. 
 
 

5.  Daglig drift i Hedelyngen, 
bl.a.: 
 
Opfølgningsliste: 
 

• Vaskeriundersøgelsen er foretaget, vandprøver foretaget, 
vaskeprøveresultat modtaget. Den modtagne rapport 
videresendes til Birgit og Bent som beslutter hvad der 
videre skal ske.  

• Briklåsesystem, status: afventer nærmere ->Peter 
• Nej tak til hundeluftningsskilte – de opsatte skilte er for små 

Peter indkøber en større udgave af skiltene 
• Hedelyngen har fortsat omstrejfende overfladerotter – 

Kommunen er kontaktet herom 
• Peter ->indhenter kontroltilbud nr. 2 på reparation af 

hønsehusets tag 
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6.  Tovholdere: Status, 
initiativer mv. 

1. Parkering: Daniel 
2. Vaskeri: Birgit 
3. Velkomst nye 

beboere: Jeannette og 
Poul Erling 

4. Grønt He. & 
Beplantning: Christian 

 

 
Tovholdere giver status. 

1. Daniel arbejder videre med forslag til beboermødet og med 
udkast til svarskrivelse til Herlev kommune 

2. Der er stadig tøj, der ligger for længe, noget bliver helt 
jordslået. Se i øvrigt pkt. 5. 

3. Poul Erlings og Jeannettes input gennemgået. Kommentarer 
kan fremsendes. 

4. Christians blomsterbedsforslag (insektvenligt) igangsættes 
omgående af Sven (frøene er bestilt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Kommunikation generelt 
og specifikt: 
 

Aftalt at igangsætte en afdl.bestyr. FB grp.. som 
envejsformidling/information pr. 01.06.2019 ved Christian og Hans 
Jørgen  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Forberedelse af 
beboermødet den 28.05 

Drøftelse af indhold i beretning og evt. punkter, som afdl.bestyr. 
ønsker til drøftelse. Drøftelse af Beretningen. 
Birgit supplerer med justering til afsnit om vaskeri. 
Hans Jørgen skriver øvrige aftalte ting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Helhedsplan Hans Jørgen -pt intet nyt 
 
 
 

10.  Gensidig orientering 
Bl.a. kommende møder: 
 

He afdl.bestyr.møde 14.05. kl 19.00 
Regnskabsbeboermøde i Hedelyngen 28.05 kl. 19.00 
3 B Repræsentantskabsmøde torsdag den 06.06.2019 

11.  Evt. 
 

Jeannette fremlagde eksempel på beboerblad fra Vestergården. 

 
 


