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 01. majl 2018 / JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 18.04. 2018 kl. 17:00 – 21.30 ved Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Jeannette Pautsch He. 27 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
Ejendomsfunktionær Brian D. Jensen deltog under markvandringen 
 
Afbud: 
Ryan Hansen, He. 103 
Christian Yde Græns, He. 201 
Driftschef Annette Klingenberg 
 
 

1.  Markvandring.  
- forberedelse 

Vi gik en runde i Hedelyngen for at se på ting og 
sager som skal forbedres eller udbedres. 
Iagttagelserne blev registreret m.h.p. opfølgning. 
 
OBS: Alle er selv bl.a. ansvarlige for at 
vedligeholde have og beplantning i henhold til 
vores Husorden. 
 

2.  Valg af referent  
 

Jeannette Pautsch 
 

3.  Godkendelse af referat fra 21.02.18 
Varslet møde til den 21.02 blev aflyst 
 

Referat af sidste møde blev godkendt 

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

1. Opfølgning på markvandring – 
ang. budget 2019 

2. Beskæring af træer 
3. Bil uden nummerplader – 

overtrædelse af Husorden 
4. Opfølgningsliste – gennemgang 
5. I-syn 

 

 
 

1. Hans Jørgen, Birgit og Brian sammenskriver 
deres lister. 

2. Brian orienterer Sven ang. beskæring mv. 
3. I proces v/driftschef Annette Klingenberg 
4. Peter bedes straks følge op på samtlige punkter 

og giver tilbagemelding med status – Opdateret 
liste er fremsendt af Hans Jørgen 
 

5. Hans Jørgen og Peter følger op mht. I-syn ved 
indflytning, om vores regelsæt for Indvendig 
vedligeholdelse bliver efterlevet. Se på relation 
mellem afregning ved udflytning og regelsættes 
intention om beboeransvar. 

 
5.  Status for planlægning af ombygget 

materielgård og renovering af 
Fælleshus: 

1. Ombygning af materielgård 
 
 
 
 
 

1. Peters mail fra den 17.04 omkring status taget 
til efterretning. Vi afventer herefter nærmere 
mht. krav til materielgården og hvordan dette 
omsættes til forslag til indretning af 
materielgård. Oplæg herom bedes fremsendt 
til bestyrelsen. Peter.  
 
Brian deltager den 19.04.2018 i møde i Herlev 
Kommune angående kommunens nyvalg af 
renovationsleverandør (HCS) 
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2. Renovering af Fælleshus  

2. Fælleshusarbejdsgruppens fremsendte oplæg 
pr. 13.04 taget til efterretning og videre 
behandling, herunder økonomi. Gruppen 
(Frank, Niels, Linda Daniel og Hans Jørgen) 
arbejder videre med at præcisere og via 
administrationen at indhente forslag til økonomi 
mv. 

6.  Helhedsplan 
1. Solcelleprojekt 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ventilation 
 
 
 
 

3. Selve Helhedsplanen 

 
1. Status ved Hans Jørgen og Jørn: Arb.grp. 

mødtes med ingeniør og arkitekt den 
17.04.2018. Jørn gav en status omkring 
økonomien i projektet. Vi må desværre stadig 
afvente en præcisering af økonomien. Jørn 
følger op. Der var enighed om, at projektet skal 
være udgifts neutralt. Samtidig forsøger 3B at få 
rammerne for et evt. solcelleprojekt præciseret i 
en dialog med Lars Gudman-Høyer fra  
Landsbyggefonden. Lars Madsen og Mette 
Skouenborg. 
 

2. Ingeniør og arkitekt er tilknyttet som rådgivere 
for 3B i forsøg på løsning af 
ventilationsproblemet med et 
genindvindingsanlæg. Dette materiale skal 
bruges som det sidste input til LBF for 
Helhedsplanen. Vi presser på for en 
færdiggørelse. 
 
 

3. Nedsættelse af Byggeudvalg: Vi skal, ifølge 
procedurerne i 3B, have nedsat et byggeudvalg 
i forbindelse med det forestående arbejde med 
Helhedsplanen. Byggeudvalget er et udvalg 
som skal assistere afd. best. i arbejdet med 
Helhedsplanen. Vi satser på i alt 5-7 personer. 
3-4 medlemmer fra afd. best og 2-3 
repræsentanter fra øvrige beboere med faglig 
indsigt og særlig interesse for sagen. Der må 
forventes nogen mødeaktivitet i dagtimerne. 
Nedsættes om muligt ved næste afdl. 
bestyrelsesmøde. Interesserede beboere 
bedes henvende sig til Hans Jørgen. 

 
 

7.  Beboermøde den 30.05. 
Punkter fra afdelingsbestyrelsen 
og generel forberedelse 
Beretning – input hertil 

Bestyrelsen vil fremlægge et punkt omhandlende: 
”Regelsæt for overdragelse af løsøre”. Ryan 
 
Se i øvrigt dagsorden for mødet med diverse tidsfrister, 
Dagsorden udsendes til alle beboere. 
 

8.  Procedure for opfølgning ved 
parkering, som overtræder Husorden 
 

Vi besluttede at iværksætte nogle trin med opfølgning 
og konsekvenser for gentagen overtrædelse af reglerne 
for Parkering – jvnf. Husorden. Birgit formulerer 
skrivelse og aftaler publicering på hjemmesiden med 
webmaster Bent. Der følges op på tiltag på næste best. 
møde. 
 

9.  Fremtidige behov for lademuligheder 
for EL biler og placering i Hedelyngen 
 

Forslag: Nedsættelse af arbejdsgruppe for 
interesserede beboere i Hedelyngen 
Tages op som forslag på beboermødet den 30.05.2018 

10.  Andre møder: 
Møder om administrationsfællesskab 

 
Vi drøftede organisationsbestyrelsens forslag om at 
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med KAB: 9.04, 16.04 og 23.04 indgå ”Administrationsaftale med KAB”. Det er en enig 
organisationsbestyrelse, som stiller forslaget. Hans 
Jørgen gennemgik forslagets muligheder og 
konsekvenser, som blev debatteret. 3B afholder 3 
debatmøder. Der afholdes ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde torsdag den 03.05.2018 kl. 
18.30. Bestyrelsen deltager. Ved afbud supplerer vi 
med andre beboere, for at kunne udnytte vores i alt 5 
stemmer. 
 

11.  Personsager 
 

Intet 

12.  Beboerhenvendelser 
 

Henvendelsen er behandlet som en del af 
Markvandringen. 
 

13.  Evt. 
 

Næste møde i afdelingsbestyrelsen afholdes onsdag 
den 16.05.2018 kl. 19.00 – 21.30. 
 
Næste beboermøde afholdes onsdag den 30.05.2018 
kl. 19.00 i Fælleshuset 
 

 
 
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 
 
NB: 
Hvis du ikke kan huske dit login, eller hvis du ikke kan få tingene til at fungere, bedes du henvende dig direkte til 3B. 
Fortæl om dit ærinde til receptionisten, som vil stille dig om til den relevante it-person. 


