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      10.01.2020/JMP 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 9.01. 2020 kl. 17:30 – 18:15 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt HE 35 
Christian Græns HE 201 
Hans Jørgen Larsen HE 143 
Jeannette Pautsch HE 27 
Peter Zøylner HE 49 
Ole de Molade Nielsen HE 37 
Varmemester Peter Hatting 
 
Afbud: 
Driftschef Frank Nielsen 
 
 

1.  Velkommen til  et nyt år: 
Valg af referent 

Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

 
Referatet blev godkendt 

3.  Opsamling på diverse drift for 
2019 
- herunder listen med Opgaver 

Opdateret opgaveliste fra Peter udestår – 
sendes primo uge 3 til  HJL som ajourfører når 
modtaget fra Peter 
Orientering fra Peter: 

• Vi har pt desværre 2 skimmelsvampsager 
som begge er i proces 

• Tilfælde af mus ved køkkenvask – løsning i 
proces 

• Hændelse med bil i brand nytårsnat – bilen 
er afhentet 

• KAB starter i næste uge en kampagne for ny 
beboerapp til brug for indberetning fra en 
beboer til kontoret - Peter orienterede 
allerede på sidste afdl.bestyr.møde omkring 
den ny app ”Mit KAB” (Mit 3B) udviklet af 
KAB, der går i luften medio januar 2020, som 
vil give mulighed for den enkelte beboer at 
indmelde fejl eller problemer ved egen bolig. 
Samtidig vil det også være muligt for kontoret 
at udsende info om aktuelle ting f.eks. info 
omkring varme- og vandproblemer mv. 
 
 

4.  Tilladelse fra bestyrelsens 
medlemmer 
til  at anvende adresse 
Tilladelsen gives skriftligt, således at vi også 
fremover kan fortælle, hvem vi er i bestyrelsen 
– trods GDPR.  
 
 

Pkt. drøftet 

5.  Aftale om invitation til  info møde 
med 
nyindflyttere i sidste halvår af 
2019  

Forslag om at 2-3 fra bestyrelsen deltager i et info- 
møde. 
Forinden udsendes brev til alle som er indflyttet i 
sidste halvår af 2019. 
Der var enighed om, at vi igen forsøger os med 
denne form for info / dialog. 
 

6.  Vedligeholdelse af egen have mv. 
 

Reaktioner på den udsendte skrivelse til 
enkeltpersoner har været positive og udførelsen er 
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på det nærmeste fuldført. 
Sven tager sig i samråd med beboer af den smule 
der mangler.  
 
Den omdelte skrivelse om egen vedligeholdelse af 
haven skal fortsat tjene til inspiration for den enkelte 
– alle bedes tjekke og tage action.  
 

7 Helhedsplan Ultimo december 2019 blev der udsendt kort status til 
alle husstande. 
Hans Jørgen orienterede kort om at næste møde i 
byggeudvalget er mandag den 13.01. 
kl 14.00 i Hedelyngen. Dagsorden er gennemgang af 
de beregnede økonomikonsekvenser fordelt på to 
scenarier og indhold i 1. informationsmøde. 
 

8 Årsplan for afdelingsbestyrelsen   
Årsplanen blev godkendt. 
Bestyrelsens mødedatoer og regnskabs samt 
budgetbeboermøde fremgår nedenfor. 
 

9. Gensidig orientering: 
Møder 

Ny møderække: 
• Tirsdag den 25.02.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Onsdag den 25.03.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Mandag den 27.04.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 
• Onsdag den 13.05.2020 kl. 18.30 afdl.bestyr. 

Regnskabsbeboermøde:  
• Onsdag den 27.05.2020 kl. 19.00   
• 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  
• 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.  
 

10. Evt. 
 

Peter informerede kort om nye retningslinjer for 
kasserens arbejde 
 

 
 
 


