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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 16.05. 2018 kl. 19:00 – 21.30 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Jeannette Pautsch He. 27 
Ryan Hansen, He. 103 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
Varmemester Peter Hatting 
Vikarierende driftschef Gert Lauritsen 
 
Afbud: 
Driftschef Annette Klingenberg 
Christian Yde Græns, He. 201 
 
 

1.  Valg af referent  
 

Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra 
18.04.18 
 

Referatet godkendt 

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

1. Opfølgning på 
markvandring – ang. budget 
2019.  

2. Opfølgningsliste – 
gennemgang 

 

 
Hans Jørgen havde holdt møde med Peter samme dag med 
henblik på opfølgning. Der er stadig mange hængepartier. 
 
Gennemgang af P-tiltag overfor ulovligt parkerede biler. Afd. 
bestyr. har igangsat proces med henstilling og ved gentagne 
overtrædelser, advarsel fra administrationen. 
Peter vil straks sørge for opmaling af P-striber, hvide og 
gule, samt indkøb og udlægning af store hvide sten på de 
aftalte arealer.  
Gert Lauritsen følger op på den gamle sag med ulovligt 
parkeret bil uden nummerplade. 
 
 

4.  Status for planlægning af 
ombygget materielgård og 
renovering af Fælleshus: 

1. Ombygning af materielgård 
 

2. Renovering af Fælleshus 
 

1. Der er aftalt 2 nye mødedatoer – projektet afventer pt. 
økonomi 

Nyt renovationsfirma (efter kommunalt udbud) har foretaget 
gennemgang sammen med Brian (krav fra firmaet) 
 
2. Intet nyt siden rapporteringen til bestyrelsen. Vi afventer 

arbejdet med materielgård og behovet for deraf følgende 
økonomi. 

 
5.  Beboermøde den 30.05. 

Forberedelse: Punkter fra 
afdelingsbestyrelsen 
 
 
 
 
 
Beretning – input hertil 

 
Forslaget om ”Løsøre” fra bestyrelsen fremsættes på 
beboermødet.  
 
Bestyrelsen har modtaget et beboerforslag 
 
Bestyrelsen udsætter forslaget omkring etablering af 
arbejdsgruppe for evt. el-ladestandere til et mere gunstigt 
tidspunkt. 
 
Drøftelse af beretningen til fremlæggelse på beboermødet. 
Tilslutning til beretningen.  
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6.  Helhedsplan 
1. Solcelleprojekt 

 
2. Ventilation 

 
 
 

3. Selve Helhedsplanen 
 

4. Nedsættelse af 
Byggeudvalg 

 

1. Endelig økonomi for solcelleprojektet udestår. Jørn og 
Hans Jørgen arbejder fortsat sammen med 3B på at få 
præciseret.  
 
2. 3B har modtaget notat fra KHs arkitekter, hvor der i de 
eksisterende boliger er skitseret hvordan et 
genvindingsanlæg kan implementeres og den tilknyttede 
økonomi. Notatet blev drøftet på møde 16.05. 3B fremsender 
notatet til LBF, som det sidste input til brug for 
finansieringsskitse.  
 
3.Status ved Hans Jørgen 
Vi tilslutter os 3Bs anbefaling om, at gennemføre et 
begrænset udbud ved valg af byggerådgiver, fremfor at bruge 
KAB´s rammeaftale. Solcelleprojektet vil indgå heri.    
 
5. Vi annoncerer opgaven på beboermødet med henblik på 

at finde beboere, som vil tilbyde sig til arbejdet.                                                       
7.  Andre møder: 

Indgåelse af 
Administrationsaftale med KAB 
 

 
På det Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 
3.05.18, blev det vedtaget at indgå ”Administrationsaftale 
med KAB”. Vi drøftede konsekvenser. 
 
 

8.  Torvearrangement 02.06.18 kl. 14 Kappestrid mellem torvene, herunder vurdering af status for 
de enkelte torve. Følg opslagene på torvene og husk 
tilmelding til Niels! 
 

9.  Personsager 
 

Sag behandlet.  

10.  Beboerhenvendelser 
 

 
Bestyrelsen har modtaget en beboerhenvendelse, vedr. brug 
af forkert sæbe i fællesvaskeriets maskiner, hvilket er til stor 
gene for allergikere. Der er iværksat indsats til 
forebyggelse. 
  

11.  Evt. 
 

Meget kedelig hændelse: Der er blevet fjernet 
Børge Mogensen fletstole fra mødelokalet. 4 
stole er efterfølgende fundet i sandkassen. Hvem 
har fjernet stolene og hvor er resten? Kan stadig 
afleveres ”anonymt” til kontoret. Alternativt bliver 
”tyveriet” politianmeldt. 
 
Næste møder: 
Regnskabsbeboermøde onsdag den 30.05.2018, kl. 19.00 
Afdl. bestyr. møde onsdag den 06.06.2018, kl. 19.00 
3Bs repræsentantsskabsmøde torsdag den 07.06.2018, kl. 
17.00 
Folkemøde lørdag den 16.06.2018 
Beboerbudgetmøde onsdag den 26.09.2018 kl. 19.00 
 
 

 
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.  
Du logger in på 3B´s hjemmeside: 3B.dk 
Her kan du se alt om dit eget lejemål 


