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21.06.2021 / JMP 

 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Mandag den 17.05. 2021 kl. 15:00 til ca. 17:30 
Markvandring med start kl 15 fra Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Peter Zøylner He 49 
Ejendomsmester Peter Hatting – deltog i markvandringen, ikke i mødet 
Serviceleder Tobias Larsen 
Afbud: 
Driftschef Mikkel Selander 
 
 
 

1.  Markvandring – bygninger og 
grøn 

Markvandringen gennemført med fokus på særlige udfordringer, 
herunder bl.a.”Vild med vilje” projektets fremdrift og mangel på samme. 
Arbejdet ses endnu ikke, som tidligere aftalt påbegyndt. Det blev aftalt 
at driften skulle sørge for at tidslerne i bedene ud for Hedelyngen blev 
fjernet nu mens jorden er godt fugtig og derved nemmere at gå til, samt 
at der blev eftersået i eksisterende bede for et kønnere resultat. 
Endvidere var der fokus på råd i træværk på flere bygninger – dette 
aftalt udbedret. 
(Gennemse det udsendte materiale med registrering af grønne 
udfordringer udarbejdet af Peter H og den supplerende med både grøn 
og bygning fra HJL)  

2.  Valg af referent  
 

Jeannette 

3.  Godkendelse af sidste referat   
Referatet godkendt 

4.  Drift 
 

 
1. Afdelings økonomi – status f. hovedkonti v Peter H -> pkt. 

udsat til næste møde 
 

2. Regnskab for 2020. Kan vi ikke få økonomi til at skrive et 
notat, således at vi med deres ord helt tydeligt får forklaret 
baggrund for afvigelse – som vel også skal ind i kommentar til 
regnskabet? (Mikkel) -> Tobias tager den videre til KAB-
administrationen 

 
3. Opfølgningsliste, Hans Jørgen og Peter ->fokuspunkter blev 

taget i forbindelse med markvandringen  
 

4. Vild med vilje – status jf. opfølgningsliste (Jeannette og Peter) 
-> Hedelyngen har modtaget en gave i form af et insekthotel 
fra KAB – driften sørger for opsætning snarest ->den øvrige 
del af pkt. taget under markvandringen 
 

5. Der er fortsat problemer mht. parkering på græsarealer -
>aftalt at driften sørger for at få udlagt sten ved indkørslen 
til blåt torv øst – mellem hæk og nr.skilt (se hjulspor) 

  

5.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. (HJL)->Hans Jørgen orienterede. Der udsendes 
orientering til beboerne på Tårnvænget. Der er nyt byggemøde 
07.06.2021. Arbejdet er igangsat 17.05.2021– køreplader mv. udlagt og 
entreprenøren er blevet gjort opmærksom på at passe på vores træer. 
Sidste nyt omkring Helhedsplanen er lagt på Hedelyngens hjemmeside  
 



 

2 af 2 

6.  Genåbning af Fælleshus og 
motionsrum 
 

Åbning af Fælleshus efter lempede regler for at samles privat. Formular 
med betingelser for at leje skal lægges på hjemmesiden. 
 
Regelsæt for genåbning af motionsrum – er sat i gang pr.11.05.2021. 
HUSK håndvask, udluftning og afspritning 

7.  Annoncering af ledigt 
supplementsrum 

Status for annonceret ledigt supplementsrum (Peter) ->Hedelyngen 
har fortsat et ledigt supplementsrum stående 
 
 

8.  Planlægning af 
regnskabsbeboermøde 

På møde i bestyrelsen 09.05.2021 besluttede vi undtagelsesvis at 
udskyde det traditionelle maj møde grundet Coronarestriktioner og 
samle det hele i budgetbeboermødet. Nu fastlagt til onsdag den 
29.09.2021 i Herlev Medborgerhus. 
 

9.  Gensidig orientering: Møder mv. Birgit har deltaget i det første fysiske møde på Rådhuset vedr. 
grøn strategi mv. 
Vi mangler udkast til budget. 
Tobias orienterede omkring nyt tiltag fra LBF, som har hyret 
Rambøll til at lave en rapport omkring generel 
vedligeholdelsestilstand af lejeboliger, her er Hedelyngen 
udvalgt – driften har udvalgt 10 boliger til formålet. 
Gennemgangen af boligerne vil blive foretaget den 02.07.2021. 
Afdl.bestyr. udtrykte stor undren over dels dette tiltag, da 
Hedelyngen jo netop er blevet nøje gennemgået i en stor 
vedl.hold.rapport i forbindelse med vores ansøgning til netop 
LBF og dels at afdl.bestyr. ikke tidligere er blevet informeret 
herom før uddeling af varslingen til beboerne.  
OBS på at vores årskalender opdateres i forhold til ændr.-> 
Hans Jørgen justerer årsplanen 

10.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra best. medlemmer  
 

 
- 

11.  Evt.  
 

Næste afdl.bestyr.møde er tirsdag den 22. juni 2021 

 


