
 

1 af 1 

22. april 2021 / HJL 

Dagsorden til afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 28.04. 2021 kl. 15:30 til ca. 17:30 
OBS: Mødet afholdes via Teams 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Peter Zøylner He 49 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 

1.  ”Grøn markvandring” – først til 
maj-mødet! 

Vi udsætter markvandringen til vi forventer igen at mødes fysisk – 
nemlig til maj mødet. Altså både grøn- og bygningsmarkvandring 
samtidig, hvor Peter forinden har udsendt sin registrering af 
bygningsgennemgangen (og gerne også den grønne), så vi kan have 
det notat som baggrundsmateriale – for at spare tid. 

2.  Valg af referent   
3.  Godkendelse af sidste referat   
4.  Drift 

 
 

1. Afdelings økonomi – status f. hovedkonti v Peter H 
 

2. Regnskab for 2020. Vi har stadig brug for til bunds at forstå 
den store afvigelse. Drøftelse af ”overskud” og konsekvenser 
(Mikkel) 

 
3. Vaskeri – om brug af parfume, efterladte ting mv. (Birgit) 

 
4. Opfølgningsliste, Hans Jørgen har udsendt liste, som Peter 

opdaterer i forhold til status 
 

5. Vild med vilje – status jvnf. Opfølgningsliste (Jeannette og 
Peter) 

  
5.  Helhedsplan 

 
Status for arbejdet. (HJL) 

- Byggeudvalgsmøde 20.04. Se videresendt div. materiale. 
 

6.  Drøftelse af genåbning og 
konsekvenser, bl.a. Fælleshus 
og beboermøde 

Drøftelse af udmelding fra KAB / BL hvad angår muligheder for at bruge 
Fælleshuset til arrangementer, at afholde møder mv. og ikke mindst 
kriterier herfor. 
 

7.  Annoncering af ledigt 
supplementsrum 

Status for annonceret ledigt supplementsrum (Peter) 
 
 

8.  Planlægning af 
regnskabsbeboermøde 

Mødet er programsat til den 31.05. Vi kan næppe være i Fælleshuset 
grundet restriktioner. Leje af passende lokale i medborgerhuset eller 
salen på Herlev skole? Peter undersøger og reserverer muligheder 
for den 31.05. (mødet skal varslet til alle beboere) 
 

9.  Fælleshus renovering – vores 
eget renoveringsprojekt 
 

Renovering af Fælleshus etape 3 og 4, herunder møde med 
Fælleshusudvalget 19.04 (HJL) 
 

10.  Kommissorium for 
arbejdsgruppe for parkering mv. 

Arbejdet er sat i gang d 19.04  (HJL) 
 
 

11.  Gensidig orientering: Møder mv.  

12.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra best. medlemmer  

 
 

13.  Evt.   
 


