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15. juni 2020 / JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 10.06. 2020 kl. 16:00 til 20:30.  
Mødet blev afholdt i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Peter Zøylner He 49 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Varmemester Peter Hatting 
Driftschef Frank Nielsen 
 
Afbud: 
 
 

1.  Valg af referent  
 

Jeannette Pautsch 
 

2.  Godkendelse af referat fra 13.05 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Helhedsplan 
 

Hans Jørgen og Peter Hatting informerede omkring status 
på Helhedsplanen. Der har været afholdt flere digitale møder 
i byggeudvalget med projektledelse og rådgivere. 
Opfølgende info forventes udsendt til Hedelyngens beboere 
medio juni 2020. 
Næste møde i byggeudvalget er tirsdag den 09.06.2020 kl. 
13 – 14:30 (Skype)   

4.  Daglig drift.  
Info til bestyrelsen om div. sager 
Opfølgningsliste… 
Forberedelse af budget 2021 – 
plan herfor 
 

Peter / Frank. 
Status på udestående punkter. 
Projektet ”Vild med vilje” – insektvenlig beplantning er 
iværksat. Vi er lettere bekymrede for resultatet – Christian 
og Sven følger op  
Peter H. tjekker op på: 

• udeståender fsva. opvaskemaskine i Fælleshuset. 
Indkøbet foretages og konteres på drift. 

• Dårlig lyd i fælleshuset. Konsulent rekvireret til at 
foretage lydmåling og give anbefalinger til 
afhjælpning. Vi afventer forslag og økonomi. 

• der er desværre fortsat problemer med overholdelse 
af vores parkeringsanvisninger. Der udstedes 
anvisning og gives advarsler. Til delvis afhjælpning af 
problemet er der indkøbt og leveret flere store sten til 
udlægning og hvidmaling efter aftalt plan 

• endvidere har det flere steder været nødvendigt, at 
opsætte cementrør for at blokere for bilkørsel på 
vores stier 

• fælleshuset – etape 3 (omfattende det lille rum samt 
entreen) Niels, Frank og Hans Jørgen er på 
projektet 

• Brian (driften) har 40 års jubilæum. Brian fejres 
fredag den 14. august 2020 i Fælleshuset 

• Peter H hjælper, pga. sygdom, pt. også til i Ballerup. 
Indsatsen konteres på Måløv Parks regnskab.  

• driften tjekker op på mørnet gyngedæk på den store 
legeplads. Skal straks udbedres  

• Sven, gartner, tjekker hvorvidt blommetræerne på 
blåt torv øst er rådne. I fald de er rådne og dermed til 
fare, fældes de af driften 
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Frank, driftchef, gennemgik afdl.regnskabet for 2019, 
hvorefter afdl.bestyrelsen tiltrådte og underskrev regnskabet 
Budget: Vi gennemgik budgetforslaget for 2021 og drøftede 
bl.a. hvordan vi kunne reducere huslejestigningen og stadig 
have fornuftige henlæggelser. Frank laver tjek og kommer 
med et nyt oplæg til budget med reduktion i poster i forhold til 
udspillet (huslejestigning) 
 

5.  Hedelyngens 40 års jubilæum i 
2021 den 04.06.2021 – 06.06.2021 
 

Reservering af telt. 
Birgit skriver, som aftalt, udkast til info, og vi nedsætter 
arbejdsgruppe med kommissorium på beboermødet i 
september. 
Det blev aftalt at Birgit og Peter Z allerede nu reserverer et 
tilstrækkeligt stort telt til festen. Skal være plads til godt 200. 
Vi assisterer med info om udlejningssteder. 
 

6.  Parkeringsudfordringer. 
 

Udsættes til næste møde, Se også under pkt. 4 
 

7.  Drøftelse af behov for regler for 
alle nedsatte gruppers arbejde 

Der skal tages initiativ til udbredelse af kendskab til hhv. 
budget og regnskab. Vi aftalte med Frank, at alle gruppers 
regnskaber skal være helt transparente og afregnes for hvert 
år i forhold til kasseren/afdl.bestyr. og dermed indgå i 
afdelingens samlede årsregnskab. Afdl. Bestyr. tager 
initiativ til at holde infomøder med de relevante grupper / 
udvalg. 
Kommissorier. Forberedelse til beboermødet i september. 
Afdelingsbestyrelsen forbereder sig på, at vi fremover skal 
sikre, at afdelingsbestyrelsen er medvirkende til at effektuere 
beboermødevedtagelser. Bestyrelsen kommer med forslag 
hertil til næste beboermøde.  
 

8.  Gensidig orientering: 
Møder 
Kurser 

Regnskabsbeboermøde og budgetbeboermøde planlægges 
fortsat til onsdag den 23.09.2020 

9.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden 

 
Intet 
 

10.  Evt.  Peter orienterede om ændring af benyttelsen af 
Fælleshuset henset til nye myndighedsregler 
(Covid-19) pr. 08.06.2020 (afspritning mv.) 1 person 
pr. m2 pr. rum og 1 meters afstand mellem 
deltagere. 
 
Ny møderække:.  
Regnskab og Budgetbeboermøde:  
• • Onsdag den 23.09.2020 kl. 19.00  
 
Møder i afdelingsbestyrelsen:  
• • Torsdag den 13.08.2020 kl. 18.30  
• • Onsdag den 09.09.2020 kl 18:30  
• • Tirsdag den 06.10.2020 kl. 18.30  
• • Mandag den 09.11.2020 kl. 18.30  
• • Reserveret torsdag den 10.12.2020 kl. 18.30  
Driftens sommerferieperioder: 
Peter ugerne 28-29-30 
Brian ugerne 26 + 31-32 og Sven ugerne 29-30-31 
 
 
 

 


