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23.03.14 /JMP 
 
Referat  af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19 – 21:30 
Mødet blev afholdt i mødelokalet. Mødet var åbent for alle når bortses fra personsager. 
 
Deltagere: 
Sven Larsen, He 23  
Hans Jørgen Larsen, He 163  
Poul Erling Nielsen, He 167   
Jeannette Pautsch, He 27  
Myrna Nørgaard, He 185  
Rune Korsholm Andersen, He 201 
 
Fraværende: Ryan Hansen, He 103  

 
Referent: Jeannette Pautsch 

 
Opfølgning: 
 
Punkt Beskrivelse 

 
Dato Ansvar Termin 

1 Valg af referent: Jeannette Pautsch 
 

 Jeannette  

2 Godkendelse af referat fra forrige møde – udsættes til 
næste møde 
 

   

3  
3.1 Opfølgning på referat og driftsopgaver:-> Behandles på 
næste møde  
3.2 Renovationsordning. Nyt materiale fra Herlev  
 kommune. Udsendelse / implementering. Ansvar 
 herfor -> 
Sven indhenter materiale omkring affaldssortering 
Ansvarspersoner på hvert torv til at give info og 
 praktisk bistand. 
 
3.3 Opfølgning på afsluttet undersøgelse om hvor- 
vidt Hedelyngen har problemer med skimmel  
(svamp) ->mangler pt. fortsat 24 beboersvar. Når  
disse svar er i hus, fremsender vi materialet til 3B  
Byg. 
 
3.4 Indsamling af storskrald ved ejendomsfunktionærerne. 
Aftale om starttidspunkt. Info om hvad der må sættes frem  
og tidspunkt herfor->som 3.2 
 
3.5 Beplantning langs Højsletten, rensning for  
 ukrudt– genplantning af potentiller->Området fra 
børnehaven til P-plads udlægges til græsareal. 
 
3.6 Varmeanlægget taber vand. Drøftelse af behov for 
eftersyn af alle redanvekslere. Det foreslås at vi straks 
accepterer Breunings tilbud om eftersyn af alle 
installationsskakte. Undersøgelsen er vedtaget, men 
afventer, at der bliver fundet en egnet fugtmåler. I 
forbindelse med undersøgelsen skal fugtmålerne så 
installeres i de skakte, der er tørre. I våde skakte installeres 
fugtmålerne først, når utæthederne erafhjulpet og 
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Punkt Beskrivelse 
 

Dato Ansvar Termin 

skakterne er blevet tørre. Sven og Breuning finder en egnet 
fugtmåler. 
 
3.7 Pris på fugtmålere til installering ved redan- 
Varmevekslere->Sven/Rune/inspektør Poul Erik 
 undersøger markedet til næste møde 
 
3.8 Ladestandere til el-biler. Vilkår herfor drøftes-> 
Afventer tilbagemelding fra inspektør  
 

4 Udlejnings problemer med supplementsrum  
 Vi har ledige supplementsrum. Forslag om at  
Hedelyngen udvider mulighederne for at leje et sup- 
plementrum->punktet drøftet og sættes på næste møde 
med henblik på beboermødet. 
 

 Hans Jørgen  

5 Hedelyngens hjemmeside ->er i luften 
 Info herom er annonceret på opslagstavler primo  
marts.  http://hedelyngen.3b.dk  
Skriv til webmastere på denne adresse: 
Hedelyngen.webmaster@gmail.com 
  
 

  
 
 
 

 

6 Økonomi:  
 Kommentarer til de aktuelle regnskabstal -> Status taget til 
efterretning 

   

7 Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen”  
Opfølgning på møde Per Bro fra 3B den 5. marts om 
behov for vedligeholdelse->Vi har fået tilsagn fra  
Landsbyggefonden om at vores sag behandles i 2017 
og påbegyndes i 2018 

   

8 Orientering fra formanden:  
Ny driftschef er ansat. ->Jesper starter omkring 01. maj 
2014. 
 

   

 
9 

Personsager  
Drøftelse 

   
 
 

10 Kommende møder mv.  
Aftale om kommende møder frem mod sommerferien. 
Medbring kalender!  
Beboermøde med godkendelse af regnskab -> 

• Afdl.bestyr.møde tirsdag den 29. april 2014 kl. 
19.00 – 21.00 i mødelokalet 

• Ordinært regnskabsbeboermøde onsdag den 07. 
maj 2014 kl. 19.00 i Fælleshuset – forslag skal 
indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før  
 

   

11 Maling af hegn og skure->Inspektør Poul Erik indhenter  Poul Erik  
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Punkt Beskrivelse 
 

Dato Ansvar Termin 

tilbud 

12 Evt.  
• Der er nu plantet frugtbuske, hvilket betyder at der 

skal vedligeholdes med bl.a. lugning 
• Trylleskoven er nu bundryddet-> Brian indhenter 

tilbud på pålægning af muld 
• Mandag starter Ricos kloakservice gennemgangen 

af vores kloaker 
• Brian tjekker underlaget på den store fælles 

legeplads (evt. lovkrav om dets beskaffenhed) 
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