
1 af 2 

26. oktober 2017 / JMP 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 04.10.2017 kl. 19:00 – 21.15 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Christian Yde Græns, He. 201 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Jeannette Pautsch He. 27 
Ryan Hansen, He. 103 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
Driftschef Poul Erik Ottesen og varmemester Peter Hatting 
Endvidere deltog Bent HE 57 under pkt. 4.1 
 
Afbud: 
 

1.  Valg af referent 
 

Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra 05.09.17 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Indledning på det nye arbejdsår i 
afdelingsbestyrelsen – konstituering. 
 

Medlemmerne præsenterede hver især, hvad man gerne 
vil arbejde med. Poul Erling er fortsat kasserer.  
 

4.  Daglig drift i Hedelyngen, bl.a.: 
Gennemgang af aktuelle emner: 

1. Varmeproblemer 
2. El-arbejde i Fælleshuset 
3. Fremskyndelse af indsats mod 

rotte 
4. Rotter – Herlev kommunes 

indsats. Hvad kan vi selv gøre i 
år? 
 

5. Henvendelse om mulighed for 
beskæring af akasietræer 

6. Henvendelse om oprettelse af 
hindbærbede 

7. Opfølgningsliste med div. 
Opgaver 

8. Andet ? 
 

 
1.Langt hovedparten af udfaldene skyldes fejl fra 
Vestforbrændingen. Poul Erik har talt med 
Vestforbrændingen, som har ændret på varmeprioritering 
og overvågning. 
Det blev, som led i fejlsøgning, aftalt at forsøge at måle 
på indgangs- og udgangstemperatur på en par 
varmevekslere, samt at hhv. afsyre/udskifte dårlige 
varmevekslere og endvidere fremadrettet afsætte midler i 
næste budget til løbende udskiftning af varmevekslere. 
Bent HE 57 tilbød at foretage en mini 
vandkvalitetsundersøgelse og uddelte 5 testbeholdere. 
 
2.Materialet er ankommet – elektrikeren kommer den 
10.10.2017 og udfører arbejdet. 
 
3. og 4.Indsats er igangsat via Herlev Kommune og 
endvidere indhenter Poul Erik/Peter omgående tilbud på 
installering af Rottespærrer, hvor vores kloaknet er koblet 
til det offentlige kloaknet. 
  
5.Sven, gartner, ser på muligheden for at foretage 
lempelig beskæring i løbet af vinteren. 
 
6.Forslaget gennemgået og henvises om ønsket til et 
beboermøde. 
 
7.Listen gennemgået. Der er en del hængepartier – Peter 
foretager opdatering. Liste eftersendes. 
 
8.Intet 
 
 
 
 
. 
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5.  Opfølgning på beboermødet den 
28.09.17 
 

 
1.Udlejningsaftale med Herlev kommune lægges på 
vores hjemmeside. 
 
2.Orientering/vejledning (v/Birgit Hardt, HE 35) om evt.  
anvendelsen af egen sæbe eller anden kemi i 
vaskemaskinerne i vores fællesvaskeri lægges på 
hjemmesiden 
 
3.Der indkøbes og installeres hjertestarter udendørs ved 
Fælleshuset - 3Bs indkøbsaftale 
 

6.  Helhedsplan 
 

Status ved Hans Jørgen 

7.  Personsager 
 

Intet 

8.  Beboerhenvendelser 
 

Intet 

9.  Gensidig information 
 

2 tilfælde af vandskade drøftet 
 

10.  Evt. 1.Den store legeplads er gennemgået og er OK  
 
2.Peter udsender materiale vedr. indsatsområder på 
torvelegepladserne, hvor der er kommentarer fra tilsynet. 
 
3.Ejendomsfunktionærerne foretager afbrænding af 
ukrudt på samtlige asfaltstier i Hedelyngen. 
 
4.Tillykke til Brian der fylder 60 år og holder reception i 
Fælleshuset fredag den 06.10.2017 kl. 11 – 17. 
 
Næste afdl.bestyr.møde afholdes onsdag den 15.11.2017 

 
Husk: Se hjemmesiden!! I browseren skriver du bare: hedelyngen.3b.dk 
Her finder du relevante officielle informationer til beboere i Hedelyngen. 
 
Eller brug dit login til BeboerWeb.- kan ses på din BS-aftale 


