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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
mandag den 27.04. 2020 kl. 16 – 17:30. Mødet afholdt som FaceTime gruppemøde. 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Peter Zøylner He 49 
Varmemester Peter Hatting 
Driftschef Frank Nielsen 

Afbud: 
Ole de Molade Nielsen He 37 

Valg af referent
Jeannette Pautsch

Godkendelse af referat fra 25.02.2020 
(25.03.2020 blev aflyst pga. corona) Referatet blev godkendt

Helhedsplan 
Sidste byggeudvalgsmøde var tirs. 14.04.20 
Info om status og drøftelse af projektledelsens 
forslag til at komme videre, når der ikke kan 
holdes beboermøder.  

• Hans Jørgen informerede omkring status, 
herunder om at vores rådgivere i KAB, 
byggeafdl., udarbejder principper for 
udvælgelse af hvilke boliger/boligblokke, 
der skal være prøveprojekter - så alle 
vores forskellige typer bliver 
repræsenteret 

• Vi forventer at afholde et 
beboerinformationsmøde i september 
2020, forudsat at coronasituationen 
tillader at vi mødes i større forsamlinger. 
Efterfølgende afholdes et 
beboerbeslutningsmøde. Følg også 
udviklingen på projekt Helhedsplan via 
Hedelyngens hjemmeside: http://
hedelyngen3b.dk/  
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http://hedelyngen3b.dk/


4. Daglig drift. Hvad udføres og hvad 
udelades pt.? 

Status på udestående punkter. 
Hvad gør vi ved markvandring som input til 
budget 
2021? 

Peter og Frank orienterede  
• Driften forventes at køre fuld drift og 

bemanding fra torsdag den 30.04.2020 
• Der er blevet taget godt imod KABs nye 

beboerapp 
• Driften har foretaget en markvandring 

samt gennemgået FPK affald 
• Hans Jørgen taler med gruppen for 

renovering af Fælleshuset, 
Fælleshusudvalget og driften omkring 3. 
etape af renoveringen af Fælleshuset 
(opgaver/økonomi/status). Frank 
klarlægger, hvad der er budget til. 

Opfølgningsliste – dele heraf 

 

Peter og Frank orienterede 
Vi prioriterer de absolut vigtigste emner! 

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

• Hækkene ved parkeringspladserne er blevet 
kraftigt beskåret for at give bedre plads til 
parkering. Den anden side af hækkene 
beskæres i 2021, da hækkene ellers vil 
fremstå helt bare sommeren igennem 

Gensidig orientering: 
Møder 
Kurser

• Regnskabsmødet den 27.05.2020 
udskydes og afholdes sammen med 
beboerbudgetmødet den 23.09.2020 

• Birgit og Oles modtagelsesarr. for 
nyindflyttere den 02.04.2020 blev aflyst 
pga. coronasituationen – tages op igen 
når myndighederne igen siger god for at 
mødes fysisk. 

7 Ledigt supplementsrum Hans Jørgen orienterede. 
Enighed om at udsende information til Hedelyngens 
beboere om mulighederne for at leje et ledigt 
supplementsrum, hvortil der ikke har været ansøgere 
(endnu) – reglerne for at leje et supplementsrum 
findes også på Hedelyngens hjemmeside 

8 Beboerhenvendelser Ingen henvendelser 
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9. Evt. Ekstra 3B Områdemøde for Herlev afdelinger om 
byggesager.- AFLYST 
Ordinært 3B Områdemøde i Herlev tirsdag den 
10.03.20 (afholdes i Hedelyngen) AFLYST 
Informationsmøde om Helhedsplan i Hedelyngen 
19.03 – AFLYST 
Folkemødet juni - AFYST 
Ny møderække: 
. 

• Onsdag den 13.05.2020 kl. 13.00 digitalt 
afdl.bestyr. 

Regnskabsbeboermøde:  
• Onsdag den 27.05.2020 kl. 19.00  AFLYST 

og udsat til september 2020 
• Tirsdag den 17.06.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Torsdag den 20.08.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Onsdag den 09.09.2020 kl. 18.30 

Budgetbeboermøde:  
• Onsdag den 23.09.2020 kl. 19.00  

Møder i afdelingsbestyrelsen: 
• Onsdag den 10.06.2020 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 

afdl.bestyr.  
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