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4. januar 2022 / HJL 

 
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 06.01. 2022 kl. 19:00 til 21.15 
Mødet afholdes som møde via Teams.  
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Casper Lydolph HE 177 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Lis Lynge Brønholt HØ 22 
Peter Zøylner He 49 
Driftlederassistent Peter Hatting 
 
Afbud: 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 

1.  Valg af referent   

2.  Godkendelse af sidste referat   
 

3.  Drift 
 

1. Status for sag om manglende gravetilladelse. (Tobias) 
2. Vask af containere – opfølgning på kommunens udmelding – 

og hvorfor er alle containere endnu ikke vasket? (Peter) 
3. Opfølgningsliste med opfølgning (Peter og Tobias)  

 

4.  Økonomi 1. Budget 2022: Kort gennemgang af hovedkonti og eksempler 
på forventede store udgifter. (Peter og Mikkel / Tobias.) 
Herunder håndtering af budget for ombygning af Fælleshus, 
som ikke blev sat i værk i 21 grundet PNP forsinkelser.  
 

2. Regnskab for 2021 – hvornår ser vi hovedtal? 
 

3. Stibelysning – endnu ikke bragt i orden 
 

5.  Hedelyngens 40 års jubilæum  Status for tilmelding til arbejdsgruppe 
- Plan for efterlysning af flere deltagere. 

 

6.  2022 opgaver,  
som bestyrelsen vil prioritere 
 

Alle forbereder sig med forslag til emner, som bestyrelsen så vidt muligt 
bør prioritere i det kommende år – en brutto ”ønskeliste”.  
 

- Bl.a.: ”Velkomstmøde for nye beboere” – afholdes først når 
Coronasituationen tillader det.  

- Beboerarrangement i forbindelse med ”Vild med vilje” 
 

7.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. HJL 
- Ingen møder i Byggeudvalget siden den 14.12.  
- Afholdt internt møde 20.12.21 
- Status for indvendige arbejder på GTV - Lis 
- Byggesagen set fra Driftskontoret, dialog med PNP og tilsyn: 

Peter 
- Reetablering af belysning i Mødelokale. Rengøring af samme 

og i gang / værksted. Peter 
- Formidling og kommunikation 

8.  Gensidig orientering: Møder mv.  
KAB kursus i økonomi for afdelingsbestyrelsesmedlemmer: tilmelding? 
 

9.  Beboerhenvendelser  
 

Drøftelse af sager – dels opfølgning  

10. ” Evt.  
 

 

 


