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2. november 2021 / HJL 

 
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 09.11. 2021 kl. 18:00 til ca. 21:15 
Mødet afholdes i Fælleshuset 
 
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 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 

1.  Valg af referent   

2.  Godkendelse af sidste referat  Fra mødet den 15-09.21 
 

3.  Velkommen til nye medlemmer i 
bestyrelsen. Gennemgang af 
regler for møder. Aftale møder til 
årskalender 
 

1. Velkommen til Lis og Casper 
2. Regler for bestyrelsesarbejde, herunder fortrolighed 
3. Runde med opgaver, medlemmerne hver især gerne vil 

arbejde med 
4. Konstituering – kasserer, referent, alt om vaskeri, andet 
5. Tilladelse til publicering med adresse – jvnf GDPR. 
6. Husk din kalender – så vi kan aftale kommende møder 

 

4.  Drift 
 

1. Opfølgningsliste, Peter og Mikkel samt Hans Jørgen 
2. Opsamling på GRØN markvandring v Peter, Lis og HJL 
3. Status for ansættelse af ny driftsassistent. Mikkel 
4. Status for sag om manglende gravetilladelse. (Tobias) 

 

5.  Igangsættelse af arbejdsgruppe 
til at arrangere 40 års jubilæum 
for Hedelyngen 
 

Drøftelse og vedtagelse af husstandsomdelt skrivelse der inviterer 
beboere til at indgå i en arbejdsgruppe m.h.p. at tilrettelægge en fest til 
juni næste år. (erfaringen siger, at der også skal være et nedfældet 
arbejdsgrundlag – et kommissorium. Oplæg ud inden mødet. (Birgit) 

6.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. HJL 
- Status – afholdt BU møde den 26.10.21 
- Udfordringer – hovedpunkter 
- Byggesagen set fra Driftskontoret: Peter 
- Lis og Lene er nye beboermedlemmer i BU. 
- Formidling og kommunikation 

 

7.  Velkomst til nye beboere Ved mødet i september aftalte vi, at der skal gang i velkomst til ”nye” 
beboere fra de sidste to år. Peter har udleveret liste. Status?: Invitation 
til udsendelse – forslag til mødedato – deltagere mv. Birgit 
 

8.  Bestyrelsen drøfter løst og fast.. Hvis der er tid.. 

 

9.  Gensidig orientering: Møder mv. Netværksmøde for afd. best. i Herlev er afholdt 
KAB årsmøde 30.10.21 
Områdemøde i Herlev – for alle bestyrelsesmedlemmer 4.11.21 
Andet? 
 

10.  Beboerhenvendelser  
 

Drøftelse af sager – dels opfølgning og dels siden sidste afd. best, 
møde 

1. beboerhenvendelse 
2. beboerhenvendelse 
3. beboerhenvendelse 

 

11. ” Evt.  
 

 

 


