
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen  

Torsdag den 22.08. 2019 kl 19:00 til 21:30. Mødelokalet.  

Deltagere:  

Birgit Hardt He 35 
Christian Graens He 201 
Daniel Lundberg Petersen He 213 Hans Jørgen Larsen, He 143 Jeannette Pautsch He 27 
Ole de Molade Nielsen He 37 Poul Erling Nielsen, He 109 Varmemester Peter Hatting Driftschef 
Frank Nielsen  

Afbud:  

02.09.2019 / JMP  

1.  Valg af referent  Jeannette Pautsch  

2.  Godkendelse af referat 
fra sidste møde  Referatet blev godkendt  

3.  Daglig drift i Hedelyngen  

Status set fra kontoret:  

• Flytninger/indflytninger (3 nyindflytninger) mv.  
• Renovering af køkken i Fælleshuset kører efter  

planen og budgettet ser ud til at holde.  

• Der er problemer med tæring af toiletafløb/kloak.  
• Nogle beboere klager over at deres vandhaner  

skal løbe i lang tid forinden vandet bliver varmt – beboerne skal – 
for at undgå vandspild - henvende sig til ejendomskontoret og aftale 
at få justeret.  

• Vores containere bliver vasket den 23.09. (vores egen omgang).  
• Legepladseftersynet er foretaget – uden anmærkninger.  
• Peter skriver til Herlev Kommune om hvorvidt Hedelyngen er 

ansvarlige for hækken i ”Brandbæltet”. Er det et lokalplankrav, at 
den er der? Må den fjernes?, Må/kan der etableres P- pladser der i 
stedet?  

de berørte beboere om den idé?  

Vi afventer herefter at få en  

tilbagemelding fra Herlev Kommune.  

Hvad synes  

4.  

Tovholdere: Status, 
initiativer mv.  

1. Parkering: Daniel 

Status fra de 4 tovholdere:  

1. Intet nyt  
2. Intet nyt  



2. Vaskeri: Birgit 
3. Velkomst: Jeannette og 
Poul Erling 4. Grønt He. & 
Beplantning : Christian  

3. Intet nyt – Poul Erling uddelte eksemplar af den  

information han sammen med en velkomstblomst  

afleverer til nytilkomne beboere  

4. Sven slår græsset på ”det vilde areal” og etablerer  

2 nye vilde områder (insektvenlige) efter den tidligere rundsendte 
vejledning  

5.  Forberedelse af 
beboermødet den 23.09  

• Frank deltager på budgetbeboermødet den 23.09.2019.  
• Der er deadline for modtagelse af forslag til budgettet mandag 

den 09.09.2019 kl. 16:00.  
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� Forberedelse af beboermødet, herunder :  

1. 3. etape omkring renovering af  

beboerhuset  

2. valg af bestyrelse ->Poul Erling ønsker at  

stoppe som kasser  
6.  Andet  Personsag drøftet  

7.  Helhedsplan  

Hans Jørgen: 22.08.19 har vi endnu intet hørt fra LandsByggeFonden! 
Vi havde forventet en tilbagemelding inden sommerferien.  

REF: 
Sidste nyt: Rå finansieringsskitse modtaget fredag den 30.08. Bliver behandlet på 
byggeudvalgsmødet tirsdag den 03.09.  

8.  

Gensidig 
orientering  

Bl.a. kommende 
møder:  

Afdelingsbestyrelsen holder møde mandag den 09.09.19 kl. 19.00 
Budgetbeboermøde mandag den 23.09.2019 kl 19 Afdelingsbestyrelsesmøde 
onsdag den 02.10.2019 kl. 19.00  

9.  Evt.  Intet  
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