
 

 

  

30. juni 2022/BHH  

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen  

Onsdag d. 22.06 2022 kl. 17 – 20.30 

  

Deltagere:  
Birgit Hardt He 35  
Hans Jørgen Larsen He 143  
Casper Lydolph He 177 
Jeannette Pautsch He 27 

Lis Lynge Brønholt Hø 22 

Peter Zøylner He 49  
Ejendomsmester Peter Hatting  
Afbud  
Serviceleder Tobias Larsen 

Driftschef Mikkel Selander  
 

1.  Valg af referent   
  

Birgit Hardt Hansen  

2.  Godkendelse af sidste referat   Referatet godkendt  
  

3.  Opfølgning  1. Peter H. Orienterede bestyrelsen om status på 
vandskade 

2. Ny prøvebelysning i lamper på GTV, der følges op 
på erfaring med dette. Gennemgang og 
geninstallering i forhold til sti-belysning forventes 
afsluttet i løbet af sommeren 
 

4.  Drift 1. Peter H. gennemgik udleveret materiale til nye 
beboere, bestyrelsen drøftede procedure ved 
indflytning. Bestyrelsens velkomst genoptages i 
samarbejde ml. Peter H, Jeannette og Birgit 

2. Mht. mulighed for opsætning af vandmålere afventes 
udspil fra KAB energikonsulent mhp. afklaring af 
installationstidspunkt i forhold til udskiftning af redaner 
(indeholdt i byggesagen) 

3. Der opsættes tydelig skiltning ved 
ejendomskontor/postkasse i henhold til 3b’s 
designmanual. 

 

5.  Økonomi 
  

Første budgetudkast til budget 2023 er fremsendt til 
bestyrelsen, det behandles på bestyrelsesmødet d. 17.8, 
hvor Sandra og Mikkel deltager. 



 

 

6.  Helhedsplan På baggrund af foreløbig evaluering fra beboerne på GTV 
af pilotprojekt er byggeudvalget i dialog med rådgiverne 
som har som opgave at sikre at fejl og mangler udbedres 
løbende, det vides endnu ikke om deadline for endelig 
aflevering af projektet kan overholdes, der er deadline d. 
1.7. Opfølgningsliste og evaluering fra pilotprojektet er 
meget vigtigt af hensyn til udbud til det kommende projekt. 
Der foregår evaluering af ventilationstyperne ved hjælp af 
spørgeskemaer til beboerne på GTV 

7.  Opfølgning på diverse 
aktiviteter 
 
 
 

Intet 

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

Drøftelse af ændringer i internt budgetforslag 2023, 
fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Det blev besluttet at 
beløbene til torveaktiviteter/forskønnelser af torvet hæves 
for at sætte gang i fælles aktiviteter på torvene 
 

9. Gensidig orientering, møder 
m.m. 

Næste bestyrelsesmøde flyttes til 17.8 
Tour de France Storskærmsarrangement i fælleshuset? Er 
der nogle beboere, som vil melde sig? 

10. Beboerhenvendelser Ingen 

11.  Evt.   
  

 Intet 

  

 


