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9. december 2021 / HJL 

 
Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 14.12. 2021 kl. 19:00 til 21 
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 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 

1.  Valg af referent   

2.  Godkendelse af sidste referat  Herunder også godkendelse af Årsplan pr 8.12.21 (se vedlagte) 
 

3.  Drift 
 

1. Info om ansættelse af ny driftsassistent. (Mikkel) 
2. Status for sag om manglende gravetilladelse. (Tobias) 
3. Vask af containere – opfølgning på kommunens udmelding – 

og hvorfor er alle containere endnu ikke vasket? (Peter) 
4. Opfølgningsliste med opfølgning – bl.a. om der er fulgt op på 

henvendelse til beboere om begroning mv.? (Peter og 
Tobias)  
 

4.  Økonomi Hovedtal for forbrug: (Peter og Mikkel / Tobias.) 
1. Hvordan er status for hovedkonti og opfølgning på årets 

budget? Status forbrug / budget og udpegning af konti med 
over hhv. underforbrug. 

2. Håndtering af budgettering for ombygning af Fælleshus, som 
ikke er sat i værk grundet PNP forsinkelser. Har vi luft i budget 
til at foretage anskaffelser i år? (Peter, Tobias) 

3. I givet fald: Kan vi nå at få anlagt ekstra munkesten ud for 
terrassedør (som nu er vendt – hvorfor der er behov for flere 
sten) 
 

5.  Hedelyngens fejring af det nye år 
- fyrværkeri 
 

Indstilling til beslutning af disponering af beløb til fyrværkeri og 
udskænkning af boblevand, svarende til forrige år. Peter Z 

6.  ”Nytårskur” muligheder for 
afholdelse 

Drøfte muligheder i forhold til regler mv. 
 

7.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. HJL 
- Status – afholdt BU møde den 30.11.21 
- Udfordringer – hovedpunkter 
- Byggesagen set fra Driftskontoret: Peter 
- Formidling og kommunikation 

 

8.  Gensidig orientering: Møder mv. Møde med ledelsen af Center for byggeri og byomdannelse i KAB 
afholdt den 1.12.21 (deltagere fra Hedelyngen var Frank og Hans 
Jørgen) 
Det årlige møde med borgmesteren og forvaltningscheferne afholdt den 
6.11.21. (deltagere fra Hedelyngen var Lis, Casper og Hans Jørgen 
 
KAB kursus i økonomi for afdelingsbestyrelsesmedlemmer: tilmelding? 
 

9.  Beboerhenvendelser  
 

Drøftelse af sager – dels opfølgning  

10. ” Evt.  
 

 

 


