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10. juni 2017 / HJL 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 7.06. 2017 kl. 19:00 – 21.15 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Christian Yde Græns, He. 201 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Helen Andersen, Hø 66 
Jeannett J. Svensson He 101 (delvis) 
Ryan Hansen, He. 103 
Driftschef Poul Erik Ottesen og varmemester Peter Hatting 
 

Afbud: 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
Jeannette Pautsch He. 27 
 
 

1.  Valg af referent 
 

Hans Jørgen blev valgt 

2.  Godkendelse af referat 
 

Referatet fra den 26.04.17 blev godkendt 

3.  Budget 2018 
Drøftelse af det budgetforslag som er 
udsendt af administrationen. Bl.a. 
skal forsøges indsats projekter som 
drøftet på beboermødet den 
30.05.17. Endelig skal vi fastlægge 
konsekvenser for huslejen. 
 

 
Kristine fra 3B økonomi deltog i punktet og hjalp med svar på 
specifikke spørgsmål. 
Generelt drøftedes ansvarlighed i forhold til at afsætte fornødne 
midler til fremtidig vedligeholdelse kontra huslejestigninger. Der er 
et dilemma vedr. nogle af arbejderne: Skal vi vente til 
Helhedsplanen går i gang, eller er vi nødt til handle allerede næste 
år. Det gælder bl.a. for terrænbelysning og røg der kan trænge fra 
supplementsrum til C4. Vi indstiller, at den type arbejder sættes i 
gang i 2018. Asfalt repareres kun nødtørftigt. 
 

4.  Opfølgning på beboermødet den 
30.05.17 

o Etablering af P-pladser ved 
GTØ 

o Pullerter, Sten o. lign ved vej 
til BTN 

o Forhindre kørsel på stier 

 
 

• Flere P- pladser:   Vi afsætter midler i budget 2018 til 
etablering af 2-3 pladser ved Grønt Torv Øst. Om muligt laves 
opgaven allerede i 2017, som en prototype. 

 

• Forhindre P på græsarealer: Der indkøbes og udlægges 
kampesten på begge sider af indkørslen mod Blåt Torv Nord. 
Stenene males hvide. 

 

• Forhindring af bilkørsel på stier: Som forsøg opsættes en 
”tung” blomsterkumme ved den gule streg på Blåt Torv Øst. 
Efter en forsøgsperiode foretages en vurdering af effekt og 
æstetik, som fremlægges på beboermødet i september. Peter 
Indkøber 1 blomsterkumme til forsøget. 

 

5.  Daglig drift i Hedelyngen 
- Generelt. Bl.a. nedtagning 

af gamle TV-skabe 
- Bl.a. status for El-arbejde 

i Fælleshuset og 
opfølgningsliste med 
”Mindre opgaver” 

 
Peter får elektrikeren til at afslutte strøm i alle skabe og låser 
skabene op. Vi informerer derefter torvene om selv at nedtage 
de gamle TV-skabe (for at spare ca. 20.000) med en deadline 
herfor. Torvet maler, hvor skabet sad. Maling fås hos kontoret. 
Peter sørger for bortskaffelse af skabene.  
Christian er tovholder på opgaven og laver skriv med vejledning til 
torvene.  
 
Peter informerede om, at der bliver vasket containere i uge 28 og 
igen november/december. 
 
Listen med opgaver blev p.g.a. fremskredent tidspunkt ikke 
gennemgået, men Peter følger op på alle opgaver. 
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6.  Helhedsplan 
 

 
Hans Jørgen orienterede kort om status, hvor vi forventer 
tilbagemelding august/ september med en såkaldt 
finansieringsplan. Når oplægget incl. huslejekonsekvenser er klar 
fra 3B, skal vi drøfte hele emnet på et beboermøde. 
 

7.  Gensidig information 
Godkendelse af repræsentanter til 
Repræsentantskabsmøde. 
 

 
Repræsentantskabsmøde den d. 8.06 på Kalvebod Brygge. HJL 
er på valg. Vi kan stille med 5 best. medlemmer. Poul Erling, 
Jeannett, Ryan, Helen og Jeannette deltager ikke. I stedet 
besluttede vi, at Jørn He 139 og Bent He 57 deltager som 
repræsenter fra Hedelyngen, sammen med Christian, Daniel og 
Hans Jørgen. 
 

8.  Evt. 

 

 
Næste møde er i august. Dato er endnu ikke aftalt. Hans Jørgen 
laver Doodle. 
 

Snart god sommerferie 😊 
 

 
 
 
 
 
 
Følg med på hjemmesiden!!  
I browseren skriver du bare:      hedelyngen.3b.dk 
Her finder du relevante officielle informationer til beboere i Hedelyngen. 

http://hedelyngen.3b.dk/

