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11. januar 2021 / JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Mandag den 11.01.2021 kl. 15:30 til ca. 17:30 
Mødet afholdes digitalt 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Peter Zøylner He 49 
Serviceleder Tobias D. Larsen 
Afbud: 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Driftschef Mikkel Selander 
 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 
 
 

2.  Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

Referatet godkendt 
 
 

3.  Daglig drift: 
- gensidig info om div. sager 
- Opfølgningslisten…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Afdelingsøkonomi – status f. hovedkonti v/Tobias – Tobias 

gennemgik det foreløbige regnskab – OBS på konto 117 – 
Tobias tjekker op med vores økonomimedarbejder Sandra i 
KAB og vender tilbage herom  
 

2. Samarbejde afdl.bestyr. og Drift. Retningslinjer / procedurer for 
opfølgning og kommunikation, v/ Hans Jørgen og Tobias – 
Det helt afgørende er, at aftalte opgaver bliver udført som 
aftalt og at der inden for aftalte områder rapporteres løbende til 
afdl.bestyr. Hans Jørgen og Tobias udarbejder sammen et 
dokument til brug for opflg. på opgaver. Dokumentet skal 
kunne deles mellem Driften/afdl.bestyr, så det er nemt for alle 
at tilføje opgaver og at ajourføre status. 

 
3. Affaldssortering. Evaluering i januar. Forslag om at vi i januar 

og februar observerer og derefter planlægger evt. initiativer.  
 

4. Forslag om, at der på alle torve udpeges en officiel 
”Torvemester” – eller hvad det skal hedde, med charge til at 
informere og hjælpe torvets beboere med at forstå og udføre 
affaldssortering rigtig. (svarende til ordning på RTØ) (HJL) Vi 
afventer – Tobias tjekker hvorvidt Herlev Kommune har 
brugbare skilte der pædagogisk kan forklare hvordan der skal 
sorteres samt vigtigheden heraf. 

 
5. Parkering: Forslag om at afdl.bestyr. forsøger at nedsætte en 

arbejdsgruppe, som ud fra et kommissorium, skal belyse vores 
udfordringer og mulige løsninger, inkl. opgave med at finde 
fremtidige el-P-pladser, inkl. dialog med forvaltningen om 
tilladelse til at oprette flere P-pladser, samt inkl. 
foranstaltninger mod uønsket P-adfærd. Afdl. bestyr., v/ 
Birgit og Hans Jørgen skriver udkast til kommissorium til 
viderebehandling i afdl.bestyr., efterfølgende annonceres efter 
medlemmer. (møder kan holdes virtuelt) 
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6. Corona og restriktioner: Afdelingskontor, Fælleshus, 
Vaskeri, motionsrum mv. – behov for nye tiltag?       
Tobias->fsva. vaskeri: sørger for at der hhv. opsættes et skilt 
med oplysning om antal af personer, der må være i vaskeriet 
på en gang (iflg. sidst de opdaterede regler fra 
myndighederne. Overvej brug af mundbind.           
Motionsrum->nedlukkes til coronasituationen bedres = flg. off. 
retningslinjer for Fitnesscentre. Ole kontakter Per Helmer, 
kontaktperson for motionsgrp., herom mhp at Per 
videreformidler info herom til brugerne af motionsrummet. 
 

7. Andet, som afdl.bestyr. bør orienteres om og drøfte? – 
Status på fraflytninger i 2020->Peter H har opgjort antallet af 
fraflytninger. Der har været 6 fraflytninger fra familieboliger – 
alle er genudlejet og 3 fraflytninger fra ungdomshyblerne, heraf 
er der pt stadig 1 ledig ungdomshybel, beliggende 
Højsletten 16. Hvis det ikke umiddelbart er muligt at udleje 
hyblen, forsøges den udlejet efter de øvrige kriterier vedtaget 
på tidligere beboermøde. Kontakt evt. formanden herom. Evt. 
annonceres der for den ledige hybel i f.eks. vaskeriet og på 
torvene. Der har hverken været nogen lejlighedsbytninger eller  
interne flytninger i årets løb.  

 
 

4.  Grønt Hedelyngen, træer Principdiskussion om behovet for store træer, mhp. generel holdning.  
 
Generelt bliver der ikke fældet træer, men kun beskåret i forhold til evt. 
sikkerhedsproblemer. I slutningen af processen for Helhedsplan 
igangsætter vi arbejde med en plan for fremtidig beplantning herunder 
udskiftning af nogle træer mv. 
 
Tobias kører ”Vild med vilje” projekt i 2 andre afdl. – Sven deltager, mhp 
viden/erfaringsdeling, i orienteringsmøder herom. 
Hedelyngen kørte pilotprojekt ”Vild med vilje” i lille målestok i 2020. 
Projektet blev særdeles godt modtaget af Hedelyngens beboere, som 
også ønskede projektet udvidet og videreført i 2021. Tobias taler med 
Sven om klargøring og igangsættelse af processen nu i det tidlige forår 
med henblik på beslutning i afdelingsbestyrelsen inden igangsætning, 
 

5.  Helhedsplan 
 

Pt. afventes byggetilladelse fra Herlev kommune. Hans Jørgen følger 
op med Herlev Kommune ved at rykker projektledelsen for status. 
 
Næste byggemøde er indtil videre planlagt til torsdag den 27.02.21. 
 

6.  Hedelyngen og 
jubilæumsarrangement 
 

Hedelyngens 40 års jubilæumsfejring udsættes, pga. coronasituationen, 
til 2022 

7.  Gensidig orientering: Møder, 
kurser mv. 

Intet nyt 

8.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden 

Intet nyt 

9.  Evt. Serviceleder Tobias D. Larsen går 01.02.2021 på 5 ugers barsel. 

Meddelelse fra Peter Z, kasserer: Acubiz kan anvendes både med 
EUROCARD og til foreningskontoen. Penge trukket på kontoen bliver 
indsat igen. Alle udgifter kan overføres via foreningskontoen til diverse 
private konti. Herved undgås Bilag samt tilhørende Kassebog. Bilag 
uploades til Unik-systemet via foto af kvittering fra Acubiz. 

Næste afdl.bestyr.møde tirsdag den 23. februar 2021 

 
 


