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17. august 2018 / JMP 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 16.08. 2018 kl. 19:00 – 21.30 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Jeannette Pautsch He. 27 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
Ryan Hansen, He. 103 
Vikarierende driftschef Gert Lauritsen 
 
Afbud: 
Varmemester Peter Hatting 
Christian Yde Græns, He. 201 
 
 
 

1.  Valg af referent   
Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra 26.06.18 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Daglig drift i Hedelyngen, bl.a.: 
Gennemgang af aktuelle emner: 

 
a.Opfølgningsliste – gennemgang 

 
b.Status for ansættelse af ny 
driftschef 

 

a) opflg.listen blev gennemgået med opfordring til 
action på diverse udeståender- 
b) Frank Nielsen er ansat som ny driftchef pr. 
01.10.2018 i stedet for Annette Klingenberg. Frank 
har arbejdet i 3B i 10 år. Fung. driftchef Gert 
Lauritsen fortsætter i overgangsfasen. 
 
OBS: Vi kommer desværre til at gennemføre en 
opfølgning på markvandringen fra foråret, idet der er 
nogle beboere, som endnu ikke har efterkommet 
anmodningen om at fjerne begroning mv. Gør det 
venligst nu – vi har rigeligt andet at lave i afdl.bestyr.! 
 

4.  Økonomi for anvendelse af vaskeriet Afgørelse udsat til næste møde, idet vi ikke har det 
nødvendige beslutningsgrundlag. 
Det har overraskende vist sig vanskeligt at udarbejde 
en oversigt til Excel, således at vi kan simulere 
effekter af prisændringer. Daniel sender rådata til 
bestyrelsen, som efterfølgende kan bede ham om 
diverse grupperinger og ændre opstilling. Materialet 
skal udsendes inden næste møde. 
 

5.  Plan og budget for ombygning af 
materielgård. Oplæg skal udsendes 
forinden mødet.  

Hans Jørgen gennemgik info om planlægningen fra 
møde med Peter tidligere på dagen. Gert og Peter 
sørger for at få samtlige tilbud i hus forinden næste 
afdl. bestyr. møde den 12.09.2019. Det er aftalt med 
Peter, at beskrivelser og tilbud løbende tilsendes til 
bestyrelsen m.h.p. evt. reaktion, inden der 
igangsættes arbejde. Fase I med tilbud slutter senest 
15.09. Materielgården ryddes helt m.h.p. asfaltering 
senest primo oktober og planen er, at alt arbejde er 
færdigt inden 01.11.2018 
 

6.  Forberedelse af budgetbeboermødet 
den 26.09.18 kl 19.00 

 
Bestyrelsen påtænker at indsende forslag 
omhandlende: 
 

1. Status for arbejdet med Helhedsplan 
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2. Orientering fra formanden om aktuelle sager 
3. Evaluering af 4 ekstra P-pladser ved 

Hedelyngen v. RTN for 2 år siden 
4. Priser for brug af vaskeriet 

 
Kandidater til bestyrelsen mv. på valg: 
Hans Jørgen, formand - genopstiller 
Ryan, bestyr. medlem – genopstiller ikke 
Daniel, bestyr. medlem – genopstiller 
Birgit opstiller til bestyrelsen. 
 
Beboerne, der kunne have lyst til at deltage i bestyr. 
arbejdet, kan forinden mødet kontakte nuværende 
medlemmer for at høre om arbejdet – gerne inden 
beboermødet. Der er brug for din indsats! 
 
Indkaldelsen til beboermødet udsendes tirsdag den 
29.08.2018 
 
Deadline for indkomne forslag er onsdag den 
12.09.2018 kl. 18.00. Forslag sendes til Hans 
Jørgen på e-mail: HJLa@3b.dk 
 
Bemærk forslag skal også beskrive evt. økonomiske 
konsekvenser. Få evt. hjælp fra bestyrelsen. 
 

7.  Helhedsplan – sammenfatning medio 
2018 

 
Hans Jørgen gav en opdatering, bl.a. vedr. 
resultat af mødet den 09.08. mellem Byggeudvalget, 
3B og KHS arkitekter hvad angår beklædning på 
facader mv. som efterspurgt af LandsByggeFonden. 
Vi forventer, at LBF nu kan lave den efterspurgte 
”Finansieringsskitse”, som bliver udgangspunktet for 
det første beboermøde om sagen. 
 

8.  Evt.  
Næste afdl. bestyr.møde er onsdag den 12.09.2018 
kl. 19.00. 
Reserver allerede nu din tid til at deltage i næste 
Budgetbeboermøde onsdag den 26.09.2018 kl. 
19.00 
 

 
 
 


