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Referat 

Afdelingsmøde i Hedelyngen  
 

Mødedato: 
 

Torsdag den 29. september 2022 
Tid: Kl. 19.00 
Sted: Fælleshuset, Tårnvænget 12 

Afdelingsnummer 24-147 

Deltagere fra Driften: 

 

 

 

Gæster: 

Driftschef Mikkel Selander, Serviceleder Tobias D. Larsen, 

Driftslederassistent Peter Hatting Rasmussen og Driftssekretær 

Pia Scott 

 

Dennis Trier, Næstformand 3B 

Projektleder Sofie Clemmensen, KAB, Center for Byggeri og 

byomdannelse  

Totalrådgiver Friis Andersen Arkitekter, Søren Ibsen. 

Rådgiver Morten Frøkjær Petersen, Cowi (fjernvarme) 

Steen Hartvig, Rubrik (solceller) 

 

Fremmødte hus-

stande: 

38 lejemål  

I alt 76 stemmer 

  

Referent: Pia Scott 

Referat offentliggjort 25. oktober 2022 

 

Pkt. Emne  

1. 

 

Valg af dirigent – herunder valg af  

referent og stemmetællere samt 

godkendelse af forretningsorden 

 

Formand Hans Jørgen Larsen bød velkommen og  

foreslog Dennis Trier som dirigent og Denis blev 

valgt. 

 

Dennis takkede for valget, og præsenterede sig selv. 

 

Dennis gennemgik dagsorden. 

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen er udsendt 

rettidigt og at mødet dermed er lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

 

Dirigenten udpegede 3 stemmetællere: 

Helen nr. 66, Johnny, nr. 61, og Anette, nr. 143 

 

Hans Jørgen tog ordet og præsenterede de frem-

mødte fra driften: Mikkel Selander, Tobias Larsen og 

Peter Hatting.  

 

Forretningsordenen blev godkendt. 
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2. 

 

Information om arbejdet med Hel-

hedsplan 

Projektleder Sofie Clemmensen præsenterede 

sig selv og byggeudvalget for helhedsplanen. 

Herefter præsenteredes Totalrådgiver Friis An-

dersen v/Søren Ibsen, Morten Frøkjær Petersen, 

Cowi (fjernvarme), Steen Hartvig, Rubrik (solcel-

ler) 

 

Rådgiver Friis Andersen v/Søren gennemgik pi-

lotprojektet vedr. fjernvarme og solceller, samt 

status på byggeprojektet.  

 

Aflevering af pilotprojekt - hvad har vi lært? 

- Efterisolering, etablering af ny damp-

spærre  

- Nye vinduestyper, Topvendevinduer og 

sidevendevinduer 

- Terrassedøre, der skal være udvendig cy-

linder og greb 

- Franskaltandør, skal være indadgående 

dreje/kip – som eksisterende 

- Der monteres PN-beslag på alle vinduer, 

terrassedøre og franskaltandør 

- Mulighed for tilkøb af ovenlysvinduer i A-

typer effektueres  

 

Ny dampspærre: 

Det har vist sig, at den eksisterende dampspærre i 

facader er i en meget dårlig forfatning. Vi har derfor 

søgt og opnået at få tilskud fra Landsbyggefonden 

for at få udskiftet den eksisterende dampspærre. 

Dette gøres for at få nogle tætte og sunde boliger i 

Hedelyngen.  

    

Vinduestyper, terrassedøre og franskealtaner: 

Det har vist sig, at der er et stort ønske om at få vin-

duer med gode pudsemuligheder.  

Især vinduer på 1. sal har vist sig svære at pudse, 

på trods af, at de er bestilt som eksisterende vin-

duer. Det er derfor besluttet, at alle oplukkelige vin-

duer bliver med pudsefunktion. Både topstyrede og 

sidestyrede. Derudover har der været et stort ønske 

om af få greb og cylinder på terrassedøre, således 

at disse kan betjenes både ud- og indvendigt og at 

franske altandøre bliver lavet som de eksisterende 

med dreje/kip funktion. Samtidig vil der blive monte-
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ret et såkaldt ”PN-beslag” på alle oplukkelige vin-

duer og terrassedøre. Dette gøres til dels for at for-

hindre indbrud i stueetagen, samt for at kunne fast-

holde vinduer på 1. sal i en fast position. 

 

Tilkøb af ovenlysvinduer – Type A boliger: 

Der har været stor interesse for muligheden til at 

kunne tilkøbe ekstra ovenlysvinduer, da dette giver 

en stor forbedring til dagslyset i netop disse boliger. 

Tilkøbet af ovenlys inkl. el-betjening forventes at 

ligge på omkring 25.000 inkl. moms. Beboeren vil til-

med blive opkrævet administrationshonorar for 

denne tilkøbsydelse på ca. 3.000 kr. jf. KABs takst-

blad. Tilkøbet finansernes af den enkelte beboer via 

en råderetssag.  

Fraflytter beboeren vil denne få en godtgørelse efter 

en afskrivningsprofil. Næste lejer vil så skulle betale 

restbeløbet. Forbedringer afskrives over 5-15 år. 

Sofie orienterede om, at der snart vil blive omdelt 

sedler, hvor man får mulighed for at foretage tilvalg.  

  

Ventilationsanlæg: 

Fælleshus 

- Installationen er efterhånden afsluttet. Der 

har været en del om montering, da der har 

været ønske om mindre rørføringer. m.v.  

- Entreprenøren har afleveret lyd- og indregu-

leringsrapport 

- Ventilationsanlægget skal ændres til at styre 

efter CO2. 

- Der er stadig problem med montering og fær-

diggørelse af rørføring. 

 

Bolig ventilation 

- Duka ventilation (et mikroanlæg) er foreløbig 

indstillet som boligventilations aggregat. 

- Der arbejdes nu på at få LBF til at godkende-

Aggregatet.  

- Derudover ønsker byggeudvalget yderligere 

dokumentation på ydelse og holdbarhed in-

den det endelige valg tages. 

 

Sp: Vedr. valg af ventilationsanlæg: Er det de 2 ty-

per, der skal vælges imellem? Sv: Ja, vi er ved at 

lande en løsning. 
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Sp: Til franske altandøre. Sv: Det er type D og B. 

Eksisterende terrassedøre og vinduer bliver udskif-

tet. 

Sp: Til placering af ovenlysvinduer? Sv: Vi er ved at 

finde ud af, hvor de skal placeres. Der bliver én 

standardløsning. 

Sp: Bliver der afstemning om hvilket ventilationsan-

læg, der skal vælges? Sv: Nej, det er teknikere, byg-

geudvalget, driften, der beslutter det. 

Sp: Kommer der ventilation i alle rum? Sv: Ja 

Sp: Ved beslutningen om valg af ventilation, tages 

da hensyn til forskellige konsekvenser for valget.  

Sv: Ja, vi gennemgår mulighederne grundigt 

Sp: Hvad er problematikken omkring valg af type 1 

og 2. SV: Den ene type kræver megen plads pga. 

p.g.a. stort maskinel og rørføring. Den anden type 

fylder ikke meget, men kræver mere drift, og kan 

ikke overvåges af driften. 

Beboer oplyser: Vi har fået installeret ventilation i 

alle rum, de lyser konstant og skal ofte have skiftet 

filter, men det er hurtigt skiftet.  

 

Status på det fremadrettede arbejde: 

Registrering af boliger: Vi mangler desværre at få 

adgang til ca. 10-12 boliger for udføre en digital regi-

strering af rummene som de ser ud i dag. 

 

Energifællesskab, Solcelleanlæg med batteri: 

Steen Hartvig fra Rubrik præsenterede sig selv og 

gennemgår information om hvordan solcelleanlæg-

get har fungeret i pilotprojektet, og hvad afdelingen 

vil få ud af at etablere solcelleanlæg i hele afdelin-

gen, herudover også økonomien, administration, be-

sparelse samt afregning af elforbrug.  

Der er indtil videre tilmeldt 8 boliger (alle boliger på 

GTV) og fællesbygninger til solcelleanlæg. Fire sol-

celleanlæg med 5 batterier i alt. 

Solcelle/batterianlæg til de 8 boliger er - efter krav 

fra Radius - opdelt i tre separate anlæg med hver 

deres nettoafregning. Det gør anlæggene mere 

komplicerede og dyrere. Det nu installerede anlæg 

er på i alt 42 KW og den installerede batterikapacitet 

er på i alt 35 KWh.  
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Du kan følge med i den løbende produktion via 

hjemmesiden, hvor der senere lægges et link til et 

såkaldt dashboard.   

Pilotanlægget (8 boliger og Fælleshuset) er besluttet 
og betalt af Hedelyngen. Derfor indgår indtægter og 
udgifter ved anlægget i Hedelyngens samlede drift. 
De 8 beboere betaler det samme for deres elforbrug 
som de øvrige beboere. 

Regnskabet går i nul når året er omme (hvis ikke, la-

ves en udbetaling eller opkrævning, som når varme-

regnskabet gøres op).  

 

Afdelingen har fået tilbudt tilsagn om fast årlig 

ydelse 3,6% af lån hos Landsbyggefonden. 

 

Energifællesskab, Elafregning: 

Stor grad af selvforsyning med tilhørende batterila-

ger afbøder behov for indkøb af dyr strøm. Det bety-

der større overskud til energifællesskabet end forud-

sat. Fuldskalaanlæg er en god ide, og det kan over-

vejes, om det beboerøkonomisk er en god ide at ud-

vide det planlagte solcelle/batterianlæg, fordi vær-

dien af den egenproducerede elektricitet er blevet 

større pga. højere elpriser, og fordi et større batteri 

kan mindske behovet for elindkøb i de dyre spids-

lasttimer (kl. 17-21).  

1. Lejere på Grøn Torv Vest køber i fremtiden 

el af afdelingen via en fælles el-indkøbsaftale 

(som afdelingen har indgået). 

2. Afregnes via ny-monteret elmåler ved hver 

bolig 

3. Betaler den fulde indkøbspris for elforbruget i 

hver lejlighed 

4. Afregnes en gang om måneden sammen 

med huslejen til månedens gennemsnits-el-

indkøbspris. (ref: ordningen er desværre 

først kommet i gang nu) 

 

Denne afregningsmodel sikrer, at alle lejere i hele 

Hedelyngen deler overskuddet fra solcellebatterian-

lægget i pilotområdet ligeligt.  

 

Overskud fra den producerede grønne strøm deles 

mellem alle lejere i hele afdelingen. 
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Sp: Den måde vi har valgt at udføre pilotprojektet, er 

det optimalt, eller vil vi kunne få mere ud af det, ved 

at opsætte dobbelt så mange solceller? Sv: Det er vi 

i gang med at beregne.  

Sp: Er det med moms og afgifter. Sv: Ja, det er ind-

købsprisen 

 

Morten fra Cowi orienterede om fjernvarmepro-

jektet samt status og budget. 

 

• At undgå fremtidige overraskelser ved at ud-

skiftet ledningerne nu før helhedsplansarbej-

det går i gang.  

• At afdelingen betaler for arbejderne én gang 

og efterfølgende overdrages det til Vestfor-

brænding 

• At Vestforbrænding sørger for alt fremtidig 

vedligeholdelse af nettet fra boligerne og ud.  

• Afdelingen tager sig kun af varmefordelings-

systemet inde i boligerne 

 

Bliver varmesystemet besluttet, forventes det at 

være færdigt inden helhedsplanen opstarter. 

Sp: Er der lyde fra de opsatte skabe. Sv: Nej 

Sp.: Bliver alle rør udskiftet. Sv: Nej, det er kun rør 

udenfor boligerne, som skiftes. 

Hans Jørgen tilføjede, at Redan (varmeveksleren i 

den enkelte bolig) løbende skal udskiftes til en type, 

som er optimeret til lavtemperatur.  

Sp: Er det alternativ varmesystem omkring jord-

varme opgivet? Sv: Sofie oplyste, at det er opgivet, 

da økonomien var negativ for Hedelyngen.  

Oplysning fra beboer om, at Vestforbrændingen fast-

holder sin pris i 2023.  

 

Der er stor usikkerhed om budgettet for den sam-

lede Helhedsplan kan holde på grund af stigende 

priser på alle materialer. Hvis ikke, vil beboerne blive 

indkaldt til en ny beslutning/afstemning. 

 

Foreløbig tidsplan 

 

Rådgiver gennemgik den foreløbige tidsplan. 
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3. 

 

Fremlæggelse og godkendelse af 

afdelingens driftsbudget for 2023 

 

Driftsbudgettet for 2023 udviser en stigning på 

308.000 kr., hvilket svarer til en stigning på 2,20 %. 

 

Formanden fremlagde budgettet og redegjorde for 

de væsentlige poster (udgifter og indtægter) samt 

væsentlige detaljer i vedligeholdelsesplanen for 

2023 og for henlæggelsesplanen for 2023 til 2032. 

 

Også budgettet for multikabling blev fremlagt. 

Multikablingen for 2023 udviser et fald på 52,00 kr. 

pr. måned pr. lejemål. 

 

Sp.: Hvad dækker beløbet 9 kr. pr. md. i vaskeud-

gift? 

Sv.: Det er administrationsudgift til bl.a. Nortec, som 

afdelingen hidtil har betalt, pr. 1/1 skal beboer selv 

betale. 

 

Budgettet for 2023 blev sendt til afstemning og 

enstemmigt vedtaget. 

 

4. 

 

Behandling af indkomne forslag Der var forslag fra afdelingsbestyrelsen angå-

ende justering af priser for benyttelse af vaske-

riet 

 

Kasper fra bestyrelsen fremlagde forslaget samt 

stigninger: 

 

Priserne justeres straks med: 

 

Vaskemaskine 50% 

Tørretumbler med 100% 

Strygerulle med 75% 

 

Info om de nye priser bliver husstandsomdelt og i 

øvrigt lagt på hjemmesiden. (hedelyngen3b.dk) 

 

Der var spørgsmål til, hvor ofte bestyrelsen vil vur-

dere, at priserne skal reguleres? 

 

Det vil vi vurdere og regulere hvert kvartal i forhold til 

elprisen. 

 

Der var spørgsmål til om der bliver produceret 

energi fra solcellerne til vaskeriet?  
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Peter Hatting oplyser, at der er fire solcelleanlæg 

med 4 batterier i alt, og solceller på fælleshuset bi-

drager til el til stibelysning, fællesområder, ejen-

domskontor, mødelokalet og vaskeriet 

 

Der var opfordring til at vaske, når solen skinner!  

 

Der stemmes om at give bestyrelsen mandat til at 

kunne fastsætte priser ud fra markedspriser. 

 

Forslaget blev sat til afstemning og blev vedta-

get med alle stemmer bortset fra 2 stemmer 

imod, og 8 blanke.  

 

4A Information fra bestyrelsen Angående opsætning af individuelle vandmålere 

Hans Jørgen informerede om projektet og bag-

grunden herfor. Projektet forventes iværksat i 

2023, og der er hensat beløb hertil. 

 

Sp: Hvad med den fælles vandhane i affaldsskuret? 

Sv: Det er ikke besluttet endnu, heller ikke omkring 

den fælles vandhane i vaskeriet. 

 

Sp: Hvad er vandprisen pt.? Sv: M3 pris er pt. kr. 

57,25. Sp: Hvad betaler vi pt. for hele afdelingen? 

Sv: I budgettet er der afsat kr. 825.000,- til fælles 

vand og el og er fordelt mellem lejerne pr. m2. 

 

Sp: Udgifter til aflæsning af målere? Sv: Der vil være 

en administrationsudgift, men vi kender ikke beløbet 

endnu. 

5. Valg af formand til afdelingsbesty-

relsen for 2 år 

Hans Jørgen Larsen var villig til genvalg. 

 

Hans Jørgen blev valgt uden modkandidater, og 

takkede for valget. 

 

6. 

 

Valg af 2 medlemmer til afdelings-
bestyrelsen for 2 år 
 

Birgit Hardt Hansen og Lis Brønholt er på valg. Lis 

Brønholt var villig til genvalg. Birgit ønsker ikke at 

genopstille.  

Casper Lydolph var villig til valg. 

 

Lis og Casper blev valgt uden modkandidater. 

 

7. 

 

Valg af suppleanter for 1 år Birgit Hardt Hansen var villig til valg. 

 

Birgit blev valgt uden modkandidater. 
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8. Eventuelt 

 

Hans Jørgen tog ordet.  

 

Opfordring til beboerarbejde: Man kan lære hinan-

den rigtig godt at kende ved praktisk arbejde. Det 

kunne evt. være at assistere med den grønne vedli-

geholdelse eks. en lørdag i 2 – 3 timer. 

 

T.O: Vedr. Hedelyngens hjemmeside. Bestyrelsen 

indgår ikke i dialog på FB, det vil normalt kun være 

annoncering med link til særlig vigtige ting publiceret 

på hjemmesiden.  

 

Opfordring: Der er desværre 10 – 12 beboere, der af 

forskellige årsager ikke nåede at være en del af den 

digitale boligregistrering. Det er vigtigt, at vi alle del-

tager, så alle boliger kan blive registreret for ikke at 

fordyre arbejdet med Helhedsplanen. 

 

Information om det digitale forsamlingshus i 3B – se-

neste møde var om energipriser. Næste møde er 

den 15/11 kl. 16.30. 

 

Skærm i vaskeriet vil fremover kun vise den aktuelle 

solcelleproduktion – time, dag, uge, måned osv. Det 

er efterhånden store tal. 

 

Dennis opfordrede til at man kan komme med emner 

og punkter til det digitale forsamlingshus, og at 3B 

meget åbne overfor. Og forslag kan sendes til kun-

decenter3B@kab-bolig.dk.  

 

Dirigenten takkede for i aften og for god ro og orden. 

 

Hans Jørgen takkede dirigenten og forsamlingen for 

i aften.  

 

  Sammensætning af afdelingsbestyrelsen: 

 

Formand: 

Hans Jørgen Larsen valgt til 2024 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Peter Zøylner valgt til 2023 

Jeannette M. Pautsch valgt til 2023 

Lis Brønholt valgt til 2024 

Casper Lydolph valgt til 2024 

mailto:kundecenter3B@kab-bolig.dk
mailto:kundecenter3B@kab-bolig.dk
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Suppleanter: 

Birgit Hardt Hansen valgt til 2023 

 

 

 

 

 

Den           /             2022   Den            /            2022 

 

 

___________________________  ________________________ 

Hans Jørgen Larsen – formand  Dennis Trier - dirigent 

 
 


