
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra ORDINÆRT 
afdelingsmøde i Hedelyngen 
 
Mødedato: 29. september 2021 kl. 19.00-21.15 

Sted: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20 

Fremmødte husstande:  

                    24127: 64 lejemål ud af 156 

                    I alt 128 stemmer 

 

Fra driften:                                                                                

Driftslederassistent Peter Hatting Rasmussen 

Serviceleder Tobias D. Larsen  

Driftschef Mikkel Selander 

Driftssekretær Trine Petersen (referent) 

 

Gæster: 

Projektleder Sofie Clemmensen, KAB, Center for 

Byggeri og byomdannelse 

Fra Friis Andersen Arkitekter:  

Tilsynsførende Jette Lønstrup Ammitzbøll, direktør 

Søren Ibsen. 

Projektleder Steen Gravenslund Olesen, Cowi 

 

Afdeling 24147 

Hedelyngen 

 

 

 

 

 

 

 

        Referat udsendt 18. oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent – herunder valg af refe-

rent og stemmetællere samt godkendelse af 

forretningsorden 

 

Formand Hans Jørgen Larsen bød velkommen 

og præsenterede projektledere og rådgivertea-

met for arbejdet med helhedsplanen. Også de 

fremmødte fra driften blev præsenteret. 

Formanden forslog Per Helmer som dirigent og 

Per blev valgt. 

Trine Petersen blev valgt som referent. 

Forretningsordenen blev godkendt.  

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse er sendt 

ud 4 uger før mødet og mødet dermed er lovligt 

varslet og beslutningsdygtigt. 

 

Valgt til stemmeudvalget blev: Erik, Niels, Erling 

og Birgitte. 

Dirigenten forslog, at punkt 5, Information om ar-

bejdet af Helhedsplanen blev det næste punkt af 

hensyn til de gæster som skulle fremlægge punk-

tet. Endvidere foreslog dirigenten, at forslag 1 og 

6, som begge vedrører husdyrhold, blev behand-

let som et samlet punkt.  



 

 

Forsamlingen godkendte begge dirigentens for-

slag.    

 

5. Information om arbejdet med Helheldplan 
for Hedelyngen 

 

Sofie Clemmensen, som er projektleder fra KAB 

Center for byggeri og byomdannelse nævnte de 

punkter der skulle informeres om: 

1. Intro 

2. Status på pilotprojekt 

3. Udfordringer 

4. Hvad sker der fremadrettet 

5. Status på analyse v/Cowi 

6. Status på solceller med batterier 

7. Lidt om tidsplanen 

8. Spørgsmål fra salen 

Sofie bad om, at hvis man har specifikke spørgs-

mål om egen bolig, skal man henvende sig til 

Jette og efterfølgende vil man blive kontaktet. 

 

Sofie oplyste, at der vil blive indkaldt til ekstraor-

dinært afdelingsmøde ang. Helhedsplanen. 

Jette Lønstrup Ammitzbøll gennemgik status på 

pilotprojektet og på udfordringer: 

Solceller er ved at være færdige.  

Udfordringer har bl.a. været materiel- og mand-

skabsmangel – hvilket har betydet nye tidsplaner. 

Der har været flere udfordringerne fx leverance-

udfordringer, et presset byggemarked, tidsplan er 

udfordret og byggestyring er udfordret. 

 

Varslinger lagt i postkassen til de berørte bebo-

ere vil fremover også blive sendt pr. mail og Kim 

(entreprenørens projektleder) vil også forsøge at 

komme rundt til beboerne. 

Derudover vil der blive sendt informationsbreve 

og blive afholdt dialogmøder. 

 

Steen Gravenslund Olesen gennemgik status på 

solcelle med batterier: 

Der er valgt nogle bedre batterier, Landsbygge-

fonden dækker merudgifter, Radius stiller krav 

om opsplitning af anlægget dvs. 4 anlæg i stedet 

for 2 og derudover er der købt ekstra effekt, på 

det ekstraordinære afdelingsmøde vil der blive 



 

 

orienteret om tekniske valg og valg af princip for 

elforsyning.  

Erfaring pt. fra indeklimamålingerne viser, at in-

deklimaet generelt er fornuftigt og at det kræver 

ekstra ressourcer at være i front med nye projek-

ter. 

 

Jette gennemgik tidsplanen, som vil blive gjort til-

gængelige for beboerne. 

 

Fra salen blev spurgt vedr. solceller – hvor batte-

rierne bliver placeret? Er det med moms? 

Besvaret med, at batterierne placeres på hver 

boligrækkes gavl med mulighed for at sætte 

større batterier på. At det er en straks-afregning i 

nuet. Salgspris er uden moms og køb er med 

moms. Der skal arbejdes på en god aftale. 

 

Der blev spurgt hvorfor der ikke sættes vinduer i 

umiddelbart efter taget er blevet fjernet. 

Svaret er, at ovenlysvinduerne fra Velux forven-

tes at blive modtaget inden jul og at Velux pt. har 

leveranceproblemer.  

    

2. Fremlæggelse og godkendelse af beret-

ning fra perioden siden sidste møde 

 

Formand Hans Jørgen Larsen supplerede den 

skriftlige beretning med, at den lange Coronape-

riode har haft betydning for arbejdet i bestyrelsen 

og i driften. Opfordrer til, at de vaner vi har tillagt 

os under Corona bevares, så vi også fremover 

udviser lignende adfærd mht. tage hensyn og 

hjælpe hinanden – også tage hensyn i vaskeriet.    

 

Afdelingen har en hjemmeside udover KAB’s Mig 

og min bolig. Hjemmesiden administreres af Pe-

ter, Birgit og Hans Jørgen. Der lægges mange 

ting på hjemmesiden, dog under hensyntagen til 

GDPR. Hvis nogen har lyst til at deltage i dette 

arbejde, er man velkommen som back up til web-

masterfunktionen. 

 

Hedelyngen havde 40-års jubilæum sidste år 

men blev ikke afholdt pga. Coronasituationen. 

Vi tror på bedre tider og forhåbentlig kan det fej-

res i maj/juni 2022. Der er sat penge af til 



 

 

arrangementet men, der mangler nogen til at 

være med til at arrangere festen. Dem der har 

lyst bedes henvende sig til Hans Jørgen. Afde-

lingsbestyrelsen udsender en invitation med ef-

terlysning af ”ildsjæle”. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.   

 

Der var ingen spørgsmål til udvalg. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til 

orientering 

 

Driftschefen gennemgik regnskabet for 2020. 

Regnskabet udviser et overskud på 495.595 kr. 

Hovedårsagen til overskuddet er budgettet i tidli-

gere år ved en fejl var sat 25% for højt, samt et 

væsentlig mindre forbrug til fælles vand. Det re-

elle overskud er ca. 30.000 kr.  

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.  

 

Regnskabet blev taget til efterretning.  

4. Fremlæggelse og godkendelse af afdelin-
gens driftsbudget for det kommende år  
 

 

Driftschefen gennemgik budgettet for 2022.  

Budgettet balancerer, og der er dermed ingen 

huslejestigning i 2022. De væsentlige punkter 

blev gennemgået herunder at det største beløb 

vedrører henlæggelser. 

 

Der blev spurgt mht. henlæggelser om hvordan 

det harmonerer med vedligeholdelsesplanen? 

Blev besvaret med, at der ifm. helhedsplanens 

nye bygningsdele og installationer senere vil 

komme vedligeholdelsesarbejder, som vi skal 

henlægge. På kort sigt er det kendte emner som 

belysning og veje / stier der skal indarbejdes i 

planen. 

Der blev spurgt om varmerør i jorden skal skiftes 

– og om det er med i planen? 

Formanden svarede, at det er med i helhedspla-

nen, som der af COWI stadig regnes meget på 

herunder om det skal være jordvarmeanlæg eller 

moderne højisolerede varmerør. Den valgte løs-

ning skal vedtages på et beboermøde. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

 



 

 

6. Behandling af indkomne forslag.  

 
Forslag 1: Husdyrtilladelse og 6: Kæledyr 

Forslagene blev behandlet som et samlet punkt, 

da begge vedrørte husdyrhold. 

En af forslagsstillerne vedr. forslag 6, supplerede 

bl.a. forslaget med, at meningen er at dem som 

ønsker hund/kat, mener at det skal være på en 

sådan måde, at det ikke er til gene for andre be-

boere og at regelsættes kan reguleres.  

Forslagsstillerne til forslag 6 ønskede, at der blev 

stemt om forslaget skal til urafstemning. 

Emnet blev debatteret i salen hvor der bl.a. blev 

talt om: hvad hvis nogen anskaffer sig en meget 

stor hund hvilket blev besvaret med, at man skal 

ansøge iht. regelsættet. Flere var bekymret for 

gøende hunde da vi bor tæt og der er meget lydt, 

der var bekymring for hundes efterladenskaber i 

afdelingen.  Når man flytter ind i Hedelyngen ved 

man at der husdyrforbud, og at man kun kan 

holde kæledyr som kaniner og fugle.  

Efter længere debat blev forslaget om urafstem-

ning sat til afstemning. 

Der var flertal imod urafstemning fordelt med 38 

stemmer for og 84 imod.  

Forslag om Urafstemning blev dermed forka-

stet. 

Dernæst blev forslag om husdyrhold sat til af-

stemning. 

Der var flertal imod forslaget fordelt med 30 

stemmer for og 85 stemmer imod. 

Forslaget blev forkastet. 

 

Forslag 2: Ændringsforslag til tekst vedr. re-

servation og depositum til Fælleshuset 

Fra forsamlingen blev der spurgt om, hvis dette 

forslag vedtages, hvornår på døgnet er starttids-

punktet for booking – og blev besvaret med:  

kl. 00.01.  

Forslaget blev vedtaget med enstemmigt fler-

tal.  

 

Forslag 3: Opsætning af nøgleboks ved udlån 

af ejendommens fællestrailer (til bil) 

Fra forsamlingen blev der spurgt, om man kan 

reservere traileren til en bestemt dato, da det vil 



 

 

være en fordel. Forslagsstiller besvarede, at det 

havde han ikke indtænkt i forslaget.  

Driften foreslog, at man har en kalender/liste i 

værkstedet som alle har en nøgle til og på den 

kalender/liste kan man skrive sin reservation. 

Der blev spurgt, om man kan spore hvem der 

evt. har lavet en skade på traileren. Driften sva-

rede bekræftende. 

Der blev nævnt, at man både kan have nøgle-

boks og en liste i værkstedet.  

Nogen mente at, den nuværende ordning funge-

rer godt. 

Det blev besluttet, at forslagsstiller og driften 

arbejder videre på forslaget. 

    

Forslag 4: Reduktion af antallet af frugttræer i 

ejendommen  

Emnet blev debatteret i forsamlingen bl.a. at vi 

ikke bør fælde træer pga. nedfalden frugt i disse 

tider hvor vi tænker i bæredygtighed og Co2, det 

blev foreslået om beboerne ikke blot kan spise 

blommerne eller tage en kost og fjerne de ned-

faldne frugter. Det blev foreslået, at hvis man ser 

mange modne frugter kan man skrive det på af-

delings facebookside – ikke alle er måske klar 

over at man må tage frugterne på afdelingens 

træer. 

 

Forslaget blev forkastet med overvejende fler-

tal imod. 

 

Forslag 5: Fjernelse af birketræer i ejendom-

men 

Forsamlingen debatterede emnet bl.a. var der 

forslag om, at man evt. kan udskifte træerne over 

en 5-årig periode, at pollen ikke kun kommer fra 

birketræerne i Hedelyngen men fra hele landet 

og også fra Sverige, at det er meget vigtigt at be-

holde de træer vi har. Iflg. Astma- og allergifor-

bundet er det ikke godt for allergikere hvis et bir-

ketræ står lige op af deres bolig, at hvis en be-

boer har voldsom allergi – at fjerne de træer der 

står lige ved boligen, der var forslag om at ud-

skifte de træer som er begyndt at gå ud i toppen. 



 

 

Fra driften blev nævnt, at birketræer suger rigtig 

meget vand, så der kan komme problemer med 

overfladevand hvis alle træerne fældes.  

       

Formanden stillede et alternativt forslag til 

forslag 5. Forslagsstiller godkendte dette al-

ternative forslag:  

Generelt skal vi af hensyn til bæredygtighed 

bevare træer og plante nye træer. Når birke-

træerne i fællesarealerne begynder at gå ud 

og der af den grund skal fældes, erstattes de 

generelt af lignende træer, men træerne skal 

være allergivenlige jf. Astma og Allergifor-

bundets liste med ”allergivenlige planter inkl. 

træer”. 

 

Forslaget blev vedtaget meget overvejende 

flertal.  

 

7. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen 
for 1 år. 
 
På valg er Hans Jørgen Larsen som er villig 
til genvalg.   
 

 

Hans Jørgen Larsen blev genvalgt som formand 

for 1 år. 

 

 

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrel-
sen 
 

Birgit Hansen blev valgt til 2022 

Lis Brønholt blev valgt til 2022  

Peter Zøylner blev valgt til 2023 

Jeanette Pautsch blev valgt til 2023 

 

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år 
 
 

Casper Lydolph blev valg for 1 år  

10. Eventuelt 
 

Der blev spurgt, om beboere som har beplant-

ning op ad facaden får besked på at fjerne det. 

Driften svarede, at man får et brev fra driften hvis 

beplantningen er ødelæggende for facaden. 

Beboeren spurgte hvad forskellen er på beplant-

ning og pavillon op af boligen. Driften svarede, at 

pavillon skal fjernes da vand fra pavillonens tag 

kan trænge ind i facaden. Angående beplantning, 

kommer det an på hvordan beplantningen står op 

ad facaden. 

 



 

 

Formanden oplyste om, at der er et byggeudvalg 

i Hedelyngen. Byggeudvalget består af: Jørgen, 

Flemming, Frank og Hans Jørgen.  

Opfordrede til at andre meldte sig som kandida-

ter hvis de kunne have lyst til at være med i byg-

geudvalget idet der er brug for 1-2 flere medlem-

mer. 

 

Formanden opfordrede til, at man melder sig som 

medarrangør af Hedelyngens 40 års jubilæums-

fest. Lene Munch meldte sig. Afdelingsbestyrel-

sen sætter arbejdet i gang efterfølgende. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden samt tak-

kede bestyrelsen og driften. 

 

Formanden afsluttede med en tak til jer der 

mødte op.   

    

 Sammensætning af afdelingsbestyrelsen: 

Formand: 

Hans Jørgen Larsen valgt til 2022 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Birgit Hansen valgt til 2022 

Lis Brønholt    valgt til 2022  

Peter Zøylner valgt til 2023 

Jeanette Pautsch valgt til 2023 

 

Suppleant: 

Casper Lydolph valgt til 2022                       

 

  

 

 

 

Den           /             2021   Den            /            2021 

 

 

___________________________  ________________________ 

Hans Jørgen Larsen – formand  Per Helmer - dirigent 


