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13. maj 2021 / JMP 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 28.04. 2021 kl. 15:30 til 17:40 samt af ekstraordinært møde 
09.05.2021 kl. 13:00 - 13:50 
Møderne afholdt viaTeams 
 
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 
Serviceleder Tobias Larsen 
Afbud: 
Driftschef Mikkel Selander 
 

1.  ”Grøn markvandring” – først til 
maj-mødet! 

Vi udsætter markvandringen til vi forventer igen at mødes fysisk – 
nemlig til maj mødet. Altså både grøn- og bygningsmarkvandring 
samtidig, hvor Peter forinden har udsendt sin registrering af 
bygningsgennemgangen (og gerne også den grønne), så vi kan have 
det notat som baggrundsmateriale – for at spare tid. 

2.  Valg af referent  Jeannette 

3.  Godkendelse af sidste referat  Referatet godkendt 

4.  Drift 
 

 
1. Afdelings økonomi – status f. hovedkonti v Peter H.  Mit 

KAB=regnskab/budget 
 

2. Regnskab for 2020 drøftet. Vi har stadig brug for til bunds at 
forstå den store afvigelse. Drøftelse af ”overskud” og 
konsekvenser (Mikkel). KAB adm. anmodes om at fremsende 
nyt revideret regnskab med tydelig og forståelig forklaring på 
afvigelser. Vi ønsker endvidere at modtage en tydelig og 
forståelig forklaring på antenneregnskabet. Mikkel holder 
snor i begge dele 

 
3. Vaskeri – om brug af parfume, efterladte ting mv. (Birgit). Der 

kommer nye tydeligere sedler til opsætning på maskinerne. 
OBS på at der under ingen omstændigheder anvendes 
vaskemidler/skyllemidler med parfume og farvestoffer i 
vaskeprocessen. Anvend udelukkende vaskemidler godkendt 
af Astma- og Allergiforbundet. 

 
4. Opfølgningsliste, Hans Jørgen har udsendt liste, som Peter 

opdaterer i forhold til status.- Opgaverne gennemgået. 
 

5. Vild med vilje – status jf. opfølgningsliste (Jeannette og 
Peter). Driften melder klar til at påbegynde projektet. Sven går 
videre asap.  Vær obs på beboerønsket om at flere arealer 
indgår i projektet.  

  

5.  Helhedsplan 
 

Hans Jørgen gennemgik status på Helhedsplanen 
- Byggeudvalgsmøde 20.04. Se videresendt div. materiale. 
- Vi afventer pt. ny detaljeret tidsplan uge 18/2021 

 

6.  Drøftelse af genåbning og 
konsekvenser, bl.a. Fælleshus 
og beboermøde 

Drøftelse af udmelding fra KAB / BL hvad angår muligheder for at bruge 
Fælleshuset til arrangementer, at afholde møder mv. og ikke mindst 
kriterier herfor. 
Pt. må der være 10 pers. i store sal. - pr. 11.06.2021 er tallet 25 pers. 
 

7.  Annoncering af ledigt 
supplementsrum 

Status for annonceret ledigt supplementsrum (Peter) 
Vi har fortsat et ledigt supplementsrum 
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8.  Planlægning af 
regnskabsbeboermøde 

De nærmere omstændigheder/restriktioner/retningslinjer savner fortsat 
afklaring. Vi afventer info fra KAB. 
 

9.  Fælleshus renovering – vores 
eget renoveringsprojekt 
 

Hans Jørgen Frank og Niels har afholdt møde vedr. renovering af 
Fælleshus etape 3 og 4 med Fælleshusudvalget 19.04.  
 

10.  Kommissorium for 
arbejdsgruppe for parkering mv. 

Arbejdet er sat i gang d 19.04.2021. 7 beboere har meldt sig til 
arbejdsgrp. Der lægges info fra arbejdsgrp. op på hj.siden  
 

 

11.  Gensidig orientering: Møder mv. - 

12.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra bestyr. medlemmer  

 
- 

13.  Evt.  
 

Næste afdl.bestyr.møde mandag den 17.05.2021 

 Referat af 
ekstraordinært møde 
søndag den 09.05.2021 
kl. 13:00 – 13:50 
Deltagere: Hans Jørgen, Birgit, 
Peter Z og Jeannette  
Afbud: Ole 

 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Drøftelse og beslutning om at 
aflyse maj-mødet 

Status på covid-19 situationen 
og retningslinjer for afholdelse af 
store fællesmøder, herunder 
vores maj og september møder 
mm. 

• Pga covid-19 situationen blev det drøftet, hvorvidt 
det var muligt og forsvarligt at afholde det 
traditionelle maj-regnskabsmøde. Det blev herefter 
besluttet at aflyse maj-mødet 

• Hans Jørgen forfatter nyhedsbrev til beboerne 
(husstandsomdeles) omkring kombineret 
regnskabs- og budgetbeboermøde til afholdelse 
29.09.2021 kl. 19:00 i Herlev Medborgerhus. 
Peter reserverer Medborgerhuset asap. 

• Motionsrummet åbnes med iagttagelse af 
gældende retningslinjer herunder– kun benyttes af 
en person ad gangen – håndvask og afspritning – 
grundig udluftning. Per Helmer kontaktes herom. 
Info lægges på hj.siden – Peter Z, tekst herom fra 
Hans Jørgen 

• Spørgsmål omkring briksystemet – Peter: Er 
problemet løst? 

• Vaskeriet – drøftet tilgængelighed under 
Helhedsplanen. Vaskeriet bliver overvejende 
tilgængeligt i hele perioden. 

• Hønselauget – lauget er indforstået med 
midlertidig nedlæggelse af begge hønsegårde 
under renoveringen af Fælleshuset 

• Beboerhenvendelse – henv. drøftet og løst 

 

3. Møder mv. Birgit deltager som Hedelyngens repræsentant i de 4 
møder med udvalget under Herlev Kommunalbestyrelse 
”Grøn Strategi og Omstilling – civilsamfundssporet” 

  
 

Næste afdl.bestyr.møde mandag den 17.05.2021 

 


