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5. april 2016 / 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 16:30 – 21:30 i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Ryan Hansen, He. 103 
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Christian Yde Græns, He. 201 
Helen Andersen, Hø 86 
Lars D. Cetti, He. 5 
Peter Hatting, varmemester 
 

Afbud: 
Jeanette M. Pautsch He. 27, Jeannett Juul Svensson, He. 101, Driftschef Jesper Jacobsen 
 

 
 

1.  Valg af referent 
 

Christian tog opgaven 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Markvanding. 

b) Beslutning om udsendelse af info liste og 

fastlæggelse af indhold 

c) Opfølgning på referat og liste med 

”småopgaver” 

 

a). Udpegning af særlige opgaver som skal med i 
budgettet for 2017. Heriblandt Bedre 
affaldshåndtering og udnyttelse af 
materialegården, samt muligheder for 
"trylleskoven" ved boldbanen. 
b). Der blev drøftet indhold samt udsendelse af 
info liste. 
c). Vi gennemførte opfølgning af referat, samt 
gennemgik diverse småopgaver. Heriblandt en 
mærkning af cykler, så ubrugte cykler kan fjernes, 
samt opfølgning på fugtmålere (Peter) 
 

4.  Økonomi 
a) Forbrug. Tjek selv via din adgang til 

”Bestyrelsesweb” 

 

 

a). Økonomien ser fornuftige ud.                                   

5.  Opfølgning på beboermøder. 
a) Kursus i førstehjælp. Beslutning, bestilling 

og annoncering. 

b) Skiltning. Beslutning. 

 

 
a). Vi ønsker at fremlægge forslag om 
førstehjælpskursus på beboermøde. 
b). Vi drøftede udformning samt priser på 
indkomne tilbud og henstiller til anskaffelse. 
 

6.  Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen”.  
a) Status for arbejdet og svar fra 

Landsbyggefonden.  

 

 

a). Vi gennemgik ideer for fremvisning af skader 
til Landsbyggefondens besigtigelse i Hedelyngen 
den 13.04.16. 

7.  Tilpasning af regler for indvendig og 
udvendig vedligeholdelse samt husorden. 

a) Status og næste trin. Målet er at have 

materiale klar til beboermødet den 2.05. 

 

 

a). Vi drøftede de indkomne kommentarer og 
sender de foreløbige kommentarer til Jesper, der 
laver ny version, med henblik på nye drøftelser. 
Helen fremsender til Jesper med kopi til afd. best. 
 

8.  Orientering fra formanden: 
 

 
Diverse orienteringer fra formanden blev 
gennemgået. 

9.  Arbejdsgrupper / udvalg, status:   
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a) Hvad vil vi med Hedelyngen?: 

 

a).Udestår.                                           

10.  Personsager 
 

Drøftet personhenvendelse 

11.  Kommende møder mv.: Afd. 
bestyrelsesmøder møder og beboermøder. 
 

Afd. bestyrelsesmøde fastsat til 25. april 2016. 
Beboermøde fastsat til 2. maj 2016. 
Afd. best. møde den 12.05 med drøftelse af 
budget for 2017 
 
Beboermøde den 2. maj 2016. 

12.  Evt. 

Se altid hjemmesiden her:       
http://hedelyngen.3b.dk/ 

 

 

 
 
 
Referent: 
Christian 

http://hedelyngen.3b.dk/

