
 

 

Referat fra afdelingsmøde -
regnskab i Hedelyngen 

Afdeling 1 - 3047 

Hedelyngen 

 

Mødedato/kl.:  12.05.2015 - kl. 19.00 

Sted: Fælleshuset i Hedelyngen 

Deltagere: Simone Pane, Poul Erik 

Ottosen. Under pkt. 4, deltog Steffen 

Morild og Morten Boje.  

Fremmødte husstande: 48 

Referent: PEO 

 

Mødet slut kl. 22.15  

 

 

 

 

 

Referat sendt ud den 2. juni 2015 

 

Indledning Afdelingsbestyrelsens formand Hans Jørgen Larsen bød 

velkommen til de fremmødte, og udtrykte glæde over den 

store deltagelse. 

 

1. Valg af dirigent Afdelingsbestyrelsen foreslog Niels Christensen, Hedelyn-

gen 35, som dirigent, og han blev valgt uden modkandida-

ter. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mø-

det var lovligt indvarslet i overensstemmelse med Boligfor-

eningens vedtægter og forretningsorden. 

 

2. Valg af 3 stemmetællere. Grundet det store fremmøde, valgte dirigenten at udpege 

en fra hvert bord. 

 

Steffen Juul Nielsen, Højsletten 98. 

Finn Jeppson, Hedelyngen 197. 

Birgit B. Højmark-Jensen, Hedelyngen 145. 

Ronnie, Hedelyngen 175. 

 

3. Afdelingens regnskab 2014 

fremlægges  

 

 

 

 

Økonomimedarbejder Simone Pane fremlagde afdelingens 

regnskab for 2014, som udviste et samlet overskud på i alt 

kr. 155.300, hvortil lejerne kunne stille uddybende spørgs-

mål.  

 

Efter en kort debat blev regnskabet godkendt enstemmigt 

og underskrevet af afdelingsbestyrelsen.  

 

4. Orientering om arbejdet med 

helhedsplan for Hedelyngen.  

Afdelingsformanden orienterede kort om baggrund for del-

tagelsen af Steffen Morild og Morten Boje, hvorefter Mor-

ten Boje kort orienterede om, at den planlagte helhedsplan, 

som oprindelig var forventet startet op i 2017-2018, nu 

desværre tidligst bliver i 2021 grundet mængden af andre 
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mere påtrængende sager. 3B prøver at forcere sagen over 

for Landsbyggefonden (LBF).  

 

Man arbejder på at finde forskellige modeller for at fremme 

sagen, herunder en etapeopdelt udførelse, hvor de mest 

påtrængende arbejder udføres først eller opdeling af afde-

lingen med tre torve ad gangen. Det må forventes, at flere 

større arbejder er nødvendige i den mellemliggende perio-

de, da LBF ligeledes ser på, om der er udført nødvendige 

løbende vedligeholdelser af afdelingen, i forbindelse med 

en eventuel tildeling af driftsstøtte.  

 

Det blev understreget, at man, som det ser ud i øjeblikket, 

desværre ikke kan garantere, hvornår arbejdet igangsæt-

tes, men at Organisationsbestyrelsen har fokus på sagen 

og løbende vil følge den. Der var adskillige kritiske 

spørgsmål til forløbet og den nuværende situation.  

 

Afdelingsformanden præciserede, at det er særdeles vig-

tigt, at 3B nu holder fast i sagen og søger at fremme den 

mest muligt over for LBF, da man frygter forfald og fraflyt-

ning fra Hedelyngen, hvis man ikke kommer i gang inden 

for en overskuelig tidsramme. Der var tilsagn fra Steffen 

Morild om stor opmærksomhed på arbejdet for helhedspla-

nen for Hedelyngen.   

 

5. indkomne forslag. 

 

Forslag 1.  

Indsendt af afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om investering i nyt vaskeri. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsformanden orienterede kort om baggrunden for 

fremrykning af vaskeriudskiftningen grundet nedslidning 

samt energioptimering. Fremrykningen kan ske inden for 

de afsatte midler på vedligeholdelseskontoen uden en di-

rekte huslejekonsekvens. Driften orienterede herefter kort 

om økonomien i de 3 tilbud samt muligheder for optimering 

af vaskeriet med enten kondens- eller gastumblere.   

 

Forslaget om fremrykning af udskiftning blev herefter sat til 

afstemning. 

 

Imod forslaget: 0 stemmer  

Blanke: 2 stemmer.   

For forslaget: 92 stemmer.  
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Forslag 2.  

Indsendt af afdelingsbestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag 3.  

Indsendt af Bodil Sandberg, Hede-

lyngen 179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslaget blev således godkendt.  

 

Afdelingsbestyrelsen arbejder herefter videre med valg af 

leverandør og installation i vaskeriet.  

 

 

Der var forslag om sammenlægning af C4 lejligheden He-

delyngen 41 med supplementsrum Hedelyngen 43. (sam-

menlægning nr. 2). 

 

Der er pt. 16 supplementsrum (oprindelig 17). Beboermø-

det tidligere har sagt OK til sammenlægning af op til 5 le-

jemål under forudsætning af, at der permanent er supple-

mentsrum ledige. Der fremkom flere kommentarer om hus-

lejetab ved lejeledighed sammenholdt med omkostninger 

ved ombygning. Der er pt. yderlig 2 lejemål, som er inte-

resseret i en sammenlægning med tilstødende supple-

mentsrum (Hedelyngen 187/189 og 201/203) og disse sø-

ges tilføjet venteliste i prioriteret rækkefølge. Der er pt. ét 

ledigt supplementsrum. 

 

Forslaget blev herefter sat til afstemning.  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

Organisationsbestyrelsen har tidligere godkendt princippet 

om sammenlægning. Det samme har Herlev Kommune. 

 

 

Der var stillet forslag om oversigtskiltning ved indkørsler til 

Hedelyngen. Forslaget skal ses i lyset af, at Falck og andet 

sundhedspersonale ikke nemt og hurtigt kan orientere sig 

ved ankomsten til bebyggelsen.  

 

Forslaget blev herefter sat til afstemning.  

Imod forslaget: 0 stemmer. 

Blanke: 2 stemmer.  

For forslaget: 94 stemmer.  

 

Forslaget blev således vedtaget.  

 

Afdelingsbestyrelsen kommer med forslag til udformning 

og placering.  
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Forslag 4.  

Indsendt Christian, Mia og Luna 

Græns, Hedelyngen 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag 5.  

Indsendt af Kirsten M. Arnesen, 

Hedelyngen 157, Henrik R. Hest-

bæk, Hedelyngen 159, Annelise 

Jans, Hedelyngen 161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag 6.  

Indsendt af Henrik R. Hestbæk, 

Hedelyngen 159, Annelise Jans, 

 

Der var indsendt et forslag om udvidelse af hegnet ved 

Hedelyngen 201 med 1,9 m x 1,7 m omkring græsstyk-

ket foran boligen, således at hegnet flugter med skuret.  

 

Det blev diskuteret, om der var andre steder i afdelingen, 

hvor disse små græsstykker ønskes inddraget i haven med 

henblik på, om det ville blive et generelt ønske. Det skal 

forinden igangsætningen afklares, om kravet om brandve-

jen overholdes eller om græsstykkerne indgår i svingarea-

let for redningskøretøjer. Forslaget giver ikke anledning til 

ændringer generelt, og der er ikke præcedens for forslag 

om udvidelser af haver. 

 

Forslaget blev herefter sat til afstemning.  

 

Imod forslaget: 2 stemmer.  

Blanke: 5 stemmer. 

For forslaget: 89 stemmer.  

 

Forslaget blev således vedtaget, men igangsætningen af-

venter afklaringen omkring brandvejen.  

 

 

Der var stillet forslag om fældning af æbletræerne ved ind-

kørslen til bebyggelsen fra Hedelyngen, da disse sviner 

meget samt at æblerne ikke bliver anvendt i væsentlig 

grad. Der var lidt diskussion om brug af arealet samt om 

uønsket parkering ind mod boligerne. Det vil senere blive 

undersøgt, hvad omkostningerne vil være ved en eventuelt 

ændret beplantning og/eller fodhegn. 

 

Forslaget blev herefter sat til afstemning.  

 

Imod forslaget: 2 stemmer.  

Blanke: 31 stemmer. 

For forslaget: 63 stemmer.  

 

Forslaget blev således godkendt. 

 

 

Der var forslag om at holde hund.  

Der blev fremsat argumenter for og imod hundehold her-
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Hedelyngen 161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag 7.  

Indsendt af Jens og Kirsten Kaas, 

Højsletten 76.  

 

 

 

Forslag 8.  

Indsendt af afdelingsbestyrelsen. 

 

 

under støj og efterladenskaber.  

 

Forslaget blev herefter sat til afstemning.  

 

Imod forslaget: 81 stemmer.  

Blanke: 3 stemmer. 

For forslaget: 12 stemmer.  

 

Forslaget blev således forkastet.  

 

 

Der var stillet et forslag om forhøjelse af vaskesøjlen.  

Forslaget blev som følge af diskussionen under punkt 1, 

lagt ud til afdelingsbestyrelsen at sikre, at dette indarbejdes 

i forbindelse med valg af leverandør.  

 

 

”Hedelyngen i dag og i morgen – diskussionspunkt.” 

Grundet det sene tidspunkt blev punktet udskudt, men ta-

ges op på det kommende møde som et diskussionspunkt.  

 

6. Eventuelt  

 

Drøftelse af antenneforhold i Hede-

lyngen. 

 

 

Der arbejdes på en undersøgelse af en ny TV-

signalforsyning. Bent Olsson, Hedelyngen 57, gav en kort 

orientering om arbejdet i udvalget.  

 

Afdelingsformanden orienterede kort om, at Finn Karstrup 

desværre stopper som varmemester ved udgangen af maj 

måned for at gå på pension.  

 

 

Dato:                                                                 Dato: 

 

 

______________________________              ______________________________ 

Hans Jørgen Larsen              Niels Hardt Christensen 

Formand                                                            Dirigent 

 

 

 


