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21. februar 2018 / 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 21.02. 2018 kl. 19:00 – 21.15 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Christian Yde Græns, He. 201 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Poul Erling Nielsen, He. 47  
varmemester Peter Hatting 
 
Afbud: 
Jeannette Pautsch He. 27 
Ryan Hansen, He. 103 
Driftschef Annette Klingenberg  
 
 

1.  Valg af referent 
 

Birgit Hardt  

2.  Godkendelse af referat fra 
11.01.18 
 

Referatet godkendt 

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

1. Hjertestarter - status 
2. Opgavelisten – afslutning af 

opgaver 
3. Parkering 
4. Rottestatus 
5. Skimmelproblemer 

 

 
1. Hjertestarteren opsættes v. vaskeri i uge 10 

 
2. Opgavelisten gennemgået, der er hængepartier, som 

prioriteres og afsluttes. 
 

3. Parkering udenfor afmærkning er stadig et problem. Der 
udarbejdes infoskrivelse, som sættes på de biler, som 
gentagne gange overtræder P-reglerne. 
 

4. Der er sat rottespærrer op, det virker tilsyneladende, idet 
der pt. ikke længere er tegn på rotter over jorden, 
 

5. Der er konstateret skimmelproblemer v. indgangspartier 
i enkelte B3 lejligheder, der arbejdes på en løsning til 
udbedring hurtigst muligt. Projektleder Lars Madsen 3B 
skal orienteres om tilfældene med henblik på 
besigtigelse. Peter adviserer. 
 

4.  Begyndende drøftelse og 
tilrettelæggelse af forløb med: 

1. Ny materielgård 
2. Renovering af 

Fælleshus 
 

 
1. Der er afsat op til 500.000 kr. til nyindretning 

af materielgård. En arbejdsgruppe er 
nedsat. Daniel, Peter og evt. en interesseret 
beboer?. Peter rekvirerer plantegning fra 
kommunen. Der udarbejdes skitse til 
ændringer til bestyrelsesmødet d.15.3. 
 

2. En arbejdsgruppe (Hans Jørgen, Daniel, og 
Linda evt. suppleret) kommer med oplæg til 
bestyrelsesmøde d.18.4 vedr. 
Fælleshusrenovering/ maling. 

 
5.  Helhedsplan 

- Solcelleprojekt 
 

Jørn Borup he 139 fra arbejdsgruppen gav en orientering om 
status på projektet. Arbejdsgruppen har tæt samarbejde 
med 3b og Landsbyggefonden i forhold til etablering af 
projektet. Der udarbejdes et udkast fra arbejdsgruppen, 
dette skal i sidste ende drøftes i bestyrelsen mhp. 
fremlæggelse på kommende beboermøde.  
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6.  BLF – invitation til konference 9.-

10.03.2018 – Konventum i 
Helsingør.  
 

 
Daniel og Birgit deltager 

7.  Personsager 
 

Intet 

8.  Beboerhenvendelser 
 

intet 

9.  Gensidig information 
 

Flere nyindflytninger. Poul Erling sørger for velkomstblomst. 
 
Husk tilmelding til det vigtige 3b områdemøde i 
Vestergården, 8.3, kl. 17.30 - 20.  
 

10.  Evt. Næste møde er markvandringen, torsdag d. 15.3 kl 18.00 
med efterfølgende spisning og møde hos Daniel. Mødested: 
Fælleshuset. 
Vær forberedt til markvandringen ved evt. selv at tage en 
runde i bebyggelsen inden mødet. 
 

 
Referent: 
Birgit 
 
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. 


