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20.03.2014 / HJL 

 

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:00 – 21.00.  
Mødet afholdes i mødelokalet. 
 
 
 
Deltagere: 
Sven Larsen, He. 23  
Hans Jørgen Larsen, He. 163  
Ryan Hansen, He. 103  
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Jeannette Pautsch, He.  27 
Rune Korsholm Andersen, He.  201 
Myrna Nørgaard, He. 185  
 
Afbud: 
 
 
 

Dagsorden: 
 

1.  Valg af referent 
 

2.  Godkendelse af referat fra forrige møde – den 25. februar 2014 
o Se referat fra Rune.  

 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
o Renovationsordning. Nyt materiale fra Herlev kommune. Udsendelse / implementering. 

Ansvar herfor? 

o Ansvarspersoner på hvert torv til at give info og praktisk bistand. (Sven) 

o Opfølgning på afsluttet undersøgelse om Hedelyngen har problem med skimmel(svamp) 

o Indsamling af storskrald ved ejendomsfunktionærerne. Aftale om starttidspunkt. Info om 

hvad der må sættes frem og tidspunkt herfor. 

o Beplantning langs Højsletten, rensning for ukrudt– genplantning af potentiller. 

o Varmeanlægget taber vand. Drøftelse af behov for eftersyn af alle redanvekslere. Det 

foreslås at vi straks acceptere Breunings tilbud om eftersyn af alle installationsskakte. For 

50.000kr. excl. moms 

o Pris på fugtmålere til installering ved redanvarmevekslere. 

o Ladestandere til el-biler. Vilkår herfor drøftes. 

 

4.  Udlejnings problemer med supplementsrum 

o Vi har ledige supplementsrum. Forslag om at Hedelyngen udvider mulighederne for at leje 

et supplementrum.  

 

5.  Hedelyngens hjemmeside 
o Webmastere og redaktør har færdiggjort 1. version af Hedelyngens hjemmeside. Info herom er 

annonceret på opslagstavler primo marts. http://hedelyngen.3b.dk 

 

6.  Økonomi:  
o Kommentarer til de aktuelle regnskabstal 

 

7.  Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen” 
o Opfølgning på møde Per Bro fra 3B den 5. marts om behov for vedligeholdelse. 

 

http://hedelyngen.3b.dk/
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8.  Orientering fra formanden:  
o Ny driftschef er ansat.  

 

9.  Personsager  
 

10.  Kommende møder mv. 
Aftale om kommende møder frem mod sommerferien. Medbring kalender! 

Beboermøde med godkendelse af regnskab. 

 

11.  Evt. 

 


