
 

 
Side 1 

Referat af ordinært regnskabsmøde i Hedelyngen 
 

 

Mødedato: 
 

Mandag d. 30. maj 2022 
Tid: Kl. 19.00-21.30 
Sted: Fælleshuset 

Afdelingsnummer 147 

Deltagere:  

Fremmødte husstande: 32 lejemål ud af 156 

Fra 3B: Fra driften:  

Driftslederassistent Peter Hatting Rasmussen, Driftschef Mikkel 

Selander og Driftssekretær Trine Petersen 

Gæster: 

Projektleder Sofie Clemmensen, KAB, Center for Byggeri og 

byomdannelse 

Rådgiver Søren Ibsen, Friis Andersen Arkitekter 

Rådgiver Steen Gravenslund Olesen, Cowi 

Kundeøkonom Sandra Dammand Rønn, KAB   

Referent: Trine Petersen 

Referat offentliggjort: Den 23. juni 2022 

 

 

Pkt. Emne  

1. 

   

Valg af dirigent Formand Hans Jørgen Larsen bød velkommen og 

præsenterede projektledere og rådgiverteamet for ar-

bejdet med helhedsplanen. 

Formanden præsenterede også de fremmødte frabe-

styrelsen: Peter, Casper og Lis samt Byggeudvalget: 

Flemming Jørn, Lis, Lene, Frank (var ikke til stede) og 

Hans Jørgen.  

Formanden foreslog Niels Christensen som dirigent 

og Niels blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse er sendt ud 4 

uger før mødet og mødet dermed er lovligt varslet og 

beslutningsdygtigt.  

2. 

 

Valg af 3 stemmetællere Gert, Søren og Flemming blev valgt. 

3. 

 

Information om arbejdet med 

Helhedsplan 

Sofie Clemmensen fortalte, at der har været mange 

møder, at det har været en længere proces på grund 

af Corona, materialemangel og at ventilationsentre-

prenøren er gået konkurs.  

Pilotprojektet er ved at blive afleveret og mangelgen-

nemgang er igangsat. 
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Sofie Clemmensen, Søren Ibsen og Steen Gravens-

lund Olesen informerede om følgende punkter: 

1. Status 

2. Udfordringer 

3. Ventilation 

4. Nyt fjernvarmesystem 

5. Hvad skal der ske nu? 

6. Tidsplan 

7. Økonomi 

 

Præsentationsmaterialet kan findes på afdelingens 

hjemmeside. 

 

Det blev stillet spørgsmål fra salen: 

Vil huslejen blive påvirket? Svaret: det kan man ikke 

svare på, da det det afhænger af priserne. Men hvis 

priserne er anderledes end det der tidligere er stemt 

igennem, så kan en stigning kræve en ny afstemning 

på et beboermøde.    

 

Hvor vil montering af solcelleanlæggene ske? Svar: 

det er endnu ikke besluttet om det skal være alle tag-

flader. 

 

Har man i pilotprojektet holdt prisen? Svar: ja, i for-

hold til den samlede økonomi indtil videre. 

 

Har Landsbyggefonden givet godkendelse til at gå vi-

dere med planen? Svar: der er nogle renoveringssa-

ger der er godkendt af Landsbyggefonden men det vi-

des ikke om Hedelyngens plan vil blive godkendt med 

en væsentlig prisforhøjelse. Men fx er en anden afde-

ling med en stigning på 35% blevet godkendt! Det be-

kræftes, at mange sager er blevet godkendt, men der 

startes ikke helt nye store sager op pt. i LBF-regi. 

 

Kan man oplyse noget om monitorskærm? Svar: pla-

nen er, at der opsættes en monitorskærm i vaskeriet 

så man kan følge hvad der produceres af strøm, for-

brug og lagerstatus. 

 

Bliver de nye el-skabe sammen størrelse som dem 

der er sat op nu? Svar: Nej, de bliver meget mindre 

da der ikke skal installeres en varmepumpe. 

  

Man beder de beboere, som har fået monteret det nu-

værende ventilationsanlæg (i pilotprojektet) om ikke at 
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slukke for anlægget og følge de anvisninger der er 

udleveret. 

Dette er for at få det bedste seriøse resultat på målin-

gerne af effekt på ventilation. 

 

Der har været problemer med skimmelsvamp, hvad 

gør man ved det? Svar: Også det drøftes i Byggeud-

valget. Sofie Clemmensen har sammen med en inge-

niør været rundt i boligerne for at opsamle data. Og 

det vil blive muligt at overvåge om der er problemer 

med ventilationsanlægget. 

 

Sofie Clemmensen oplyste, at der den 30. august 

2022 kl. 17 – 19 vil være et informationsarrangement, 

hvor man kan komme ind og se forskellige ventilati-

onsløsninger på GTV. 

 

Vil bestyrelsen går videre med at modvirke diverse 

forhindringer fra Radius elnet som fordyrer installation 

af hybridanlæg? Svar: dette bekræftes af formanden. 

3B og KAB er involveret. 

 

Har virksomheder det samme problem med at få tilla-

delse til solcelleanlæg? Svar: Nej, det er anderledes 

for virksomheder. 

4. 

 

Fremlæggelse og godkendelse 

af beretning for perioden siden 

sidste møde 

 

Formanden fremlagde beretningen og Casper, tilfø-

jede, at Midsommerfesten er aflyst, da der ikke har 

været nok interesse for festen. Dette vil alle beboere 

blive orienteret om.  

Punkterne i beretningen blev debatteret i forsamlin-

gen – bl.a.: 

At der har været en afmatning af aktiviteter under co-

rona men måske kunne aktiviteter om formiddagen til-

trække flere. Måske der kan være interesse for fx 

bordtennisturnering eller en gruppe med erfaringsud-

veksling om IT– det vil blive taget op i aktivitetsudval-

get. 

Der er 53 som har tilmeldt sig en ny gourmet-mad-

klub. 

 

Vedrørende huller i stier og veje, blev det oplyst, at 

medarbejdere på ejendomskontoret går rundt og mar-

kerer hvor der skal foretages udbedringer og opfor-

drer beboerne til at sende billeder til ejendomskonto-

ret, hvis man ser meget store huller i vejen. 

Der er meget mørkt på stien og det blev oplyst, at 

pga. byggesagen har der været store udfald og at 
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også flere standere er kortsluttet. Der arbejdes på at 

få problemerne udbedret. 

Det blev drøftet om Herlev Kommune er med i den 

store affaldssorteringsordning og om man mon kan få 

flere til at sortere sit affald efter anvisningerne. Det 

blev oplyst, at der er bestilt større affaldsbeholdere til 

plastik til nogle af torvene og at beboerne må kon-

takte ejendomskontoret, hvis der mangler beholdere. 

Der blev talt om, at vanding med kande i stedet forha-

veslange kan være tungt og at vanding bør ske med 

omtanke. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

5. 

 

Fremlæggelse af afdelingens 

regnskab for 2021  

 

Sandra Dammand Rønn fremlagde regnskabet. 

Regnskabet udviser et overskud på 139.858 kr.  

Der har været plusser og minusser: den største afvi-

gelse er renovation på 87.000 kr. pga. øgede takster 

fra Herlev Kommune. 

Der er besparelse på vandudgiften på 91.000 kr.  

og en renteudgift da der er et negativt afkast på 

231.624 kr. 

Der er korrektioner grundet indtægt på feriepenge. 

 

Der blev spurgt om, hvis der ikke havde været korrek-

tioner, ville der så være underskud? Svar: at det ville 

der, men renteudgiften har haft stor betydning. 

 

Hvorfra stammer renteudgiften? Svar: det er bl.a. på 

grund af stort indestående med negativ forrentning pt. 

og det gælder stort set alle afdelinger 

   

Regnskabet blev taget til efterretning. 

6. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 

7. 

 

Eventuelt 

 

Der var ingen emner til eventuelt. 

 

Formanden afsluttede med at takke driftspersonalet 

Peter, Brian og Allan for en god indsats. 

Også tak til fælleshusgruppen for det store arbejde 

det kræver at få fælleshuset til at fungere. 

 

En beboer takkede bestyrelsen og byggeudvalget for 

deres store arbejde, hvorefter forsamlingen klappede. 

 

Den           /             2022   Den            /            2022 

 

___________________________  ________________________ 

Hans Jørgen Larsen – formand  Niels Christensen - dirigent 
 


