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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag, den 17.05. 2022 kl. 19:00 til 21.30 

Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Casper Lydolph HE 177 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Lis Lynge Brønholt HØ 22 
Peter Zøylner He 49 
Serviceleder Tobias Larsen 

Afbud: 
Jeannette Pautsch He 27 
Driftslederassistent Peter Hatting Rasmussen  
Driftschef Mikkel Selander 

 
Afdelingsbestyrelsesmøde 16.8. er flyttet til 15.8.22 
 

1.  Valg af referent Lis  

2.  Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt 

3.  Opfølgning 1. Opfølgning på den store vandskade. Der påbegyndes 
indledende renovering snarest. 
2. Tobias gennemgik opfølgningslisten. Der skiftes sand i 
sandkasser snarest og der ophænges besked herom på 
skurene v. Peter H. De torve der har tømt deres sandkasser, 
kan hente nyt sand på parkeringspladsen efterfølgende. 

3. Fællesudgifter og infrastruktur vedr. TV og IT-kabling blev drøftet. Vi 
mangler stadig det oprindelige materiale for aftalerne. 

4.  Drift 1. Der er afgivet ordre på flisebelægning foran køkkenet i 
fælleshuset. 

2. Nyt sand i sandkasser efter metoden: Torve der vil have nyt sand 
tømmer sandkassen inden en bestemt dato udmeldt fra kontoret. I 
uge 22 ankommer samme mængde nyt sand. Peter H 

3. Hønsegård. Driften hjælper til med nedgravning af faskine og øvrig 
bortledning af regnvand. 

4. Rotter er set på BTN, anmeldt til kommunen. Husk at anmelde rotter 
til både til kommunen på ”rotteweb” og til driften. 

5.  Økonomi 1. Fastlægge ”køreplan” for behandling af budgetforslag 2023. H.J. 
aftaler med Mikkel Selander at budgetmøde kan blive 15.8. Tobias 
formidler besked. 

6.  Helhedsplan 1. Opfølgning på mødet i Byggeudvalget den 26.04.22. Byggesagens 
afslutning afventer færdiggørelse af PNP. Ny aflevering (til 
projektledelsen) er torsdag den 19.05 

2. Evaluering af Pilotprojekt del 1 den 11.05. : byggeudvalget har 
evalueret erfaringer fra byggeprojektet, herunder fra GTV, i en 
workshop med projektleder Sofie Clemmensen og 
proceskonsulent Nynne Greve Lysgaard. Nyt evalueringsmøde 
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23.5., hvor pointer fra 1. evalueringsmøde bliver sat i spil overfor 
vores rådgivere. 

7.  Regnskabsbeboermøde 
den 30.05.22. Mødet 
afholdes i Fælleshuset 

1. Godkendelse af regnskab for 2021. Godkendt af 
afdelingsbestyrelsen – mangler underskrift. Fremlægges til 
orientering til beboermødet. 

2. Ingen forslag fra bestyrelsen 

3. Bestyrelsens beretning. Indlæg klar og klar til trykning. Hæftet 
med alt materiale husstandsomdeles den 23.05. 

4. Der indkøbes islagkager, laves kaffe, købes mælk. Drift 
hjælper med opstilling. Lis og evt. andre kommer lidt før og 
hjælper med klargøring. 

8.  
 

Tomt punkt 

9.  Opfølgning på diverse 
aktiviteter 

1. Hjælpekursus ved Linda. Linda foreslår i august. Husk reservation af 
lokale. 
  1.1. Mødet bliver gratis, der udleveres ikke diplom. 
  1.2. Drift skal tjekke om vores hjertestarter har abonnement og 
         dermed bliver tjekket regelmæssigt. 
2. Velkomstmøde med nye beboere den 27.04, evaluering: Der 
var inviteret 10 personer, 3 mødte frem.  
Nye indflyttere får af Udlejningen i KAB adgang til digital post 
med diverse dokumenter vedrørende leje af bolig i Hedelyngen, 
som beboerne selv skal sætte sig ind i, herunder husorden. 
Nye beboere vises tilrette af én af vore funktionærer fra Drift, og 
beboeren skal selv anmelde fejl og mangler til driften, der vil 
tage kontakt og melde tilbage. 

3. Midsommerfest afholdes d. 18.6. hvis der er tilslutning nok. Der 
opsættes opslag med tilmelding. (Casper) 

10.  Bestyrelsen drøfter 
økonomi, kommende 
arbejdsopgaver og 
prioriteringer mm. 

Hvis der er tid: Drøftelse af kontorets åbningstider. Hvad ønsker 
beboerne anno 2022? 
Det nåede vi ikke 

11.  Gensidig orientering: Møder 
mv. 

18.06.22. Deltagelse i Folkemødet. Kræver ansøgning og 
godkendelse. 
 
18.06.22. Midsommerfest i Hedelyngen. Se opslag og husk 
tilmelding. 

12.  Beboerhenvendelser  Ingen sager 

13.  Evt.  
 


