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02. maj 2016 / JMP 
 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 

mandag den 25. april 2016 kl. 19:00 – 21:30 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Ryan Hansen, He. 103 
Poul Erling Nielsen, He. 167 
Jeannett Juul Svensson, He. 101   
Christian Yde Græns, He. 201 
Jeannette Pautsch He. 27 
Helen Andersen, Hø 86 
Lars D. Cetti, He. 5 
Varmemester Peter Hatting  
Afbud: 
 

1.  Valg af referent 
 

Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet godkendt 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:  

a) Opfølgning på liste med diverse 
småopgaver (Peter)  
b) Introskrivelse til nye beboere – og alle 
nuværende (Hans Jørgen)  
c) Forslag om opsætning af batteriholdere 
ved alle torves affaldsskure (Lars)  
d) Forslag om at alle beboere får adgang til 
materielgården for selv at aflevere affald på 
et aftalt sted. (Lars)  
e) Etablering af minibump inden udmunding 
på P-plads ved Blåt Torv Øst.  
 

a) Peter sender listen ud til gennemgang hos 
afdl.bestyr. 

b) Skrivelse udsendt til samtlige beboere 
c) Opsætning (ejendomsfunktionærerne opsætter) 

af rød cylinderformet metalbeholder, som 
monteres på væg på indersiden af affaldsskur. 
Batterikasserne koster ca. 8.000 kr. for 9 stk. med 
lås. 

d) Punktet kan tages op næste år i forbindelse med 
renovering af Materialegården. Fortsætte med 
afhentning af storskrald 1 X mdl. 

e) Punktet drøftet i forhold til evt. opsætning af 
trafikchikane 

 
.  
  

4.  Økonomi  
a) Forbrug. Tjek selv via din adgang til 
”Bestyrelsesweb”  
b) Regnskab for 2015.  

 

 

a) Økonomien ser fornuftig ud 

b) Tjek bemærkninger – Budgetformøde onsdag 

den 11.05.2016 kl. 18.00 – 19.00 

 
 

5.  Forberedelse af og opfølgning på 
beboermøder  

a) Informationsmøde om førstehjælp. 
Planlægning.(Ryan / Christian)  

b) Skiltning (Hans Jørgen) 
c) Gennemgang af dagsorden til 

beboermøde 02.05 og aftale om 
opgaver (Hans Jørgen) 

d) Problem med parkering på 
græsarealer og konflikt med 
renovationsbiler.  

 
 
  
 
 
 

 

 

a) Ryan orienterer omkring punktet på beboermødet 
b) Skiltning med tydeliggørelse af vore husnr. er en 

nødvendighed af hensyn til vores sikkerhed, dels 
ambulancer, politi, postomdeling og vores egen 
og gæster mulighed for at finde ”os”. Skiltningen 
er nu bestilt via Jesper 

c) Dagsorden og bilag er husstandsomdelt. 
Opgaverne er fordelt 

d) Punktet drøftet  
Vi har P-problemer i Hedelyngen. En del beboere 
parkerer uden for de markerede parkeringsbåse, hvilket 
er til stor gene for dels de beboere der har 
ydermur/vinduer op til de berørte arealer, dels af 
sikkerhedsmæssige grunde. Eksempelvis har 
skraldevognene måtte køre helt ud og op på græsset for 
at komme forbi.  
 

6.  Status for ”Helhedsplan for 
Hedelyngen”.  

Status gennemgået – se i øvrigt hjemmesiden. 
 



 

2 af 2 

Status for arbejdet og svar fra 
Landsbyggefonden.(Hans Jørgen)  

 

 

Der var besigtigelse fra LBF i Hedelyngen onsdag 
den 13.04.16. 

7.  Orientering fra formanden  

 

 

 

 

8.  Arbejdsgrupper / udvalg, status: (Hvis 

det ikke er behandlet ovenfor)  
 
a) Vedligeholdelsesordning:  
b) Hvad vil vi med Hedelyngen:  
c) Helhedsplan  
 
 
 
 
 

a) . 

b) Niels He 35, Per Helmer og Bent 

c)  

9.  Personsager 

 

 

Personsag forelagt  

10.  Kommende møder mv.: Afd. Best. møder 

og beboermøder  

 Beboermøde om regnskab den 02.05.2016 kl. 
19.00 – 22.00 i Fælleshuset 

 Formøde til afdl.bestyr.møde onsdag den 
11.05.2016 kl. 18.00 – 19.00 herefter 
afdl.bestyr.møde 19.00 – 21.30 med deltagelse af 
hhv Jesper og Martin fra 3B regnskab  i 
Mødelokalet – Afbud fra Jeannette Pautsch 

 Repræsentantsskabsmøde i 3B mandag den 
23.05.2016 kl. 17.00 – hos 3B 

 Repræsentantsskabsmøde i 3B tirsdag den 
31.05.2016, kl. 17.00 - i Ingeniørforeningen 

 Afdl.bestyr.møde torsdag den 16.06.2016, kl. 
19.00 – 21.30 i Mødelokalet 

 Afdl.bestyr.møde onsdag den 24.08.2016, kl. 

19.00 – 21.30 i Mødelokalet 

 Budgetbeboermøde tirsdag den 06.09.2016, kl. 

19.00 – 22.00 i Fælleshuset 
 

11.  Evt.  
Se hjemmesiden!!       
http://hedelyngen.3b.dk/ 

samt 
Facebookgruppen ”Os i Hedelyngen” 
 
 
 

Trampolin 
Evt. anskaffelsespris vil andrage ca. 30.000 kr. hertil 
kommer udgifter til hhv. forsikring og arbejdstilsyn 

12.    

13.    

 

http://hedelyngen.3b.dk/

