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      13.05.2020/JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
onsdag den 13.05. 2020 kl. 13 – 14:30. Mødet afholdt som FaceTime gruppemøde. 

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 27.04 2020   
Referatet blev godkendt 

3.  Helhedsplan 
.  

 
 
 
 
 
 

Hans Jørgen informerede omkring status 
• Pt. intet nyt fra projektledelsen. Vi afventer 

næste møde i byggeudvalget 25.05.2020 

• Følg også udviklingen på projekt 
Helhedsplan via Hedelyngens hjemmeside: 
http://hedelyngen3b.dk/  

 
 

4.  Daglig drift. Hvad udføres og hvad 
udelades pt.? 
Opfølgningsliste… 
Forberedelse af budget 2021 – plan 
herfor 

Peter og Frank orienterede  

• Vildmark/vild natur (projekt biodiversitet) er 
igangsat. Christian er fortsat med i projektet 

• Affaldssorteringsprojektet m grøn sortering 
starter til oktober 2020. Herlev Kommune 
igangsætter informationskampagne forinden. 
Peter mener, at de nye containere kan være i 
skraldeskurene. 

• Driften udskifter afspærringer for indkørsel til 
to øst-torve med betonrør med blomster, 
da den eksisterende afspærring åbenbart  
ikke fungerer optimalt 

• Der er mulighed for at bestille nyt sand til 
sandkasserne Leveres torsdag i uge 21 

• Der er indkommet en ansøgning til det pt. 
ledige supplemensrum – er i proces hos 
KABs udlejningsafdl.  

• Frank har afleveringsfrist for budget 2021 
fredag den 29.05.2020. Afdl.bestyr. vil primo 
juni modtage første udkast til budget for 
næste år. OBS på at afsætte midler på konto 
119 til Hedelyngens 40 års jubilæumsfest 

• Budgetformødet for afdelingsbestyrelsen i 
juni 2020 afholdes (formentlig) digitalt 

 
 

5.  Hedelyngens 40 års jubilæum i 2021 
Forslag til dato for fejring 
Tanker om kommissorium for 
planlægningsgruppe 
  

Hedelyngens 40 års jubilæumsfest forventes 
afholdt henover 04. - 06.06.2021 

• Vi skal have fundet deltagere der har lyst til 
at deltage i planlægningen af festen 

• Birgit reserverer Fælleshuset 

http://hedelyngen3b.dk/
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• Birgit udtænker skriv med omtale af 
arrangementet.  

• Vi påtænker at nedsætte en arbjedsgruppe 
på beboermødet i september.  

 

6.  Parkeringsudfordringer Peter Z orienterede omkring den aktuelle p-
pladssituation. Optælling viser ledig kapacitet. Vi har 
pladser nok, men der er desværre fortsat problemer 
med parkeringsdisciplinen – idet nogle (få) parkerer  
uden for de markerede båse og på græsarealer. I 
sådanne tilfælde kan administrationen tildele 
advarsler, der i yderste konsekevens kan 
medføre opsigelse for overtrædelse af husorden. 
Peter fortsætter med at lave målinger. 
 

7 Gensidig orientering: 
Møder 
Kurser 

Bord/bænkesæt på den store legeplads skal efterses 
(mgl. nogle skruer) driften tjekker op. 
Privat udsatte havemøbler på fællesarealerne er ikke 
ønskede, og vil bive fjernet som ”affald”.  
OBS på renholdelse af vaskekurvene i vaskeriet – 
driften følger op 
Generelt ser det fornuftigt ud med driften 
coronasituationen taget i betragtning 
 

8 Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden 

Ingen henvendelser 
Christian er af private årsager udtrådt af afdl.bestyr. 
april. 
Hans Jørgen informerede bestyrelsen om en fortrolig 
sag.  
 

9. Evt. 
 
 
 

Folkemødet juni – AFLYST 
Ny møderække:. 
Regnskabsbeboermøde:  

• Onsdag den 27.05.2020 kl. 19.00  AFLYST 
og udsat til september 2020 

Budgetbeboermøde:  

• Onsdag den 23.09.2020 kl. 19.00  
Møder i afdelingsbestyrelsen: 

• Onsdag den 10.06.2020 kl 18:30 

• Torsdag den 20.08.2020 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  
 

   

 
 


