
01. november 2020 / JMP 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
tirsdag den 06.10.2020 kl. 15:30 til ca. 17:30 
Mødet afholdt i Fælleshuset 

Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Jeannette Pautsch He 27 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Peter Zøylner He 49 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Serviceleder Tobias D. Larsen 
Driftschef Mikkel Selander 

Afbud: 

Valg af referent  
Jeannette Pautsch

Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

Referatet blev godkendt

Velkomst til ny driftschef 
Mikkel Selander og 
serviceleder Tobias D. 
Larsen

Hedelyngens nye hhv. driftschef Mikkel Selander og serviceleder 
Tobias D. Larsen præsenterede sig, samt redegjorde for deres 
respektive roller i den nye 3B-organisering af driften. Herefter blev 
de gensidige forventninger til det kommende samarbejde drøftet. 
Herunder også at vi bevarer vores eget ejendomsdriftspersonale 
med fysisk placering her i Hedelyngen. 
Hans Jørgen pointerede, at bestyrelsen lægger stor vægt på 
opfølgning, og at aftalte ting realiseres 

Daglig drift.  
Gensidig info om div. sager 
Opfølgningslisten… 

3B centret har bedt 
driftscheferne om at 
orientere om: 

Peter /  
Bl.a. status på forberedelse af ny affaldsordning – og af formidling 
heraf. Efter et stykke tid overvejer vi intromøder på torvene, for at 
sikre, at alle beboere kan stille spørgsmål og også kan få en 
mundtlig introduktion. De er utrolig vigtigt, at vi bliver gode til at 
sortere i alle fraktioner inkl. materialet, der skal direkte i 
containerne i materielgården. 

Driftschef Mikkel fremlagde og gennemgik informationsmateriale: 
1. Fremtidens Drift 2.0. 
2. Tilbagemelding på forventet besparelse i 

administrationsbidrag 
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Helhedsplan – igangværende 
arbejde 

Status ved Hans Jørgen, som oplyste, at der afholdes nyt 
byggemøde torsdag den 08.10.2020 

Da Landsbyggefonden har åbnet for yderligere tilskud på op til 5 % 
såfremt der udføres yderligere grønne tiltag, har vores rådgivere 
screenet og optimeret Helhedsplanen, så vores boliger efter 
Helhedsplanen vil være mere fremtidssikrede og grønne 

Orienterings- og beslutningsmøde om gennemførelsen af 
Helhedsplanens pilotprojekt slås sammen til ét møde.  
Mødet afholdes tirsdag den 24. november 2020, kl. 19:00, i 
Medborgerhuset (grundet corona-pladskrav). Ingen tvivl om, at 
det bliver et meget vigtigt møde. 

Opfølgning på det udsatte 
afdelingsmøde den 23.09 

Med en husstandsomdelt skrivelse den 21.09 blev det meddelt, at 
beboermødet var udsat. 
Driftschefen undersøger nærmere omkring varsling/dato for 
effektuering af huslejestigning. Driften uddeler herefter brev til 
beboerne med varsling af huslejestigning. 
Ref: Huslejestigningen på 1,5 %, som i denne ekstraordinære 
situation er godkendt af Organisationsbestyrelsen, er nu varslet pr. 
01.02.2021. Coronasituationen taget i betragtning har bestyrelsen 
sammen med driftschefen og 3B centret vurderet, at det ikke er 
realistisk at afholde budgetbeboermødet inden det næste ordinære 
møde i maj. Konkret betragter vi derfor septembermødet som 
aflyst. Afdelingen har derfor stadig til gode at drøfte den udsendte 
beretning for 2019, behandling af indkomne forslag samt at 
foretage valg til bestyrelsen. Den eksisterende bestyrelse har 
indvilliget i at fortsætte indtil næste ordinære beboermøde. 

Bestyrelsen fortsætter indtil 
vi afholder ordinært 
afdelingsmøde 

Se punkt 6. 

Spørgeskema fra BL om 
beboerengagement – 
udfyldes sammen

Gennemføres ikke, da skemaet virker alt for omstændeligt. 

Gensidig orientering: 
Møder 
Kurser

Næste afdl.bestyr.møde er 09.11.2020 

Ekstraordinært afdelingsbeboermøde om Helhedsplan/
Beslutning af igangsætning af Pilotprojekt –  

afholdes 24.11.2020 kl. 19:00 i Medborgerhuset i Herlev. 
. 

Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden

Intet

Evt. Intet  
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