
Hedelyngen 12.05.2021 

 

Information om beboermøde 
Næste beboermøde bliver onsdag den 29.09.2021 kl. 19.00  

i Herlev Medborgerhus 
 

 

 

I år holder vi kun ét ordinært beboermøde i Hedelyngen grundet Coronarestriktioner og 

ikke som normalt et møde ultimo maj og et møde ultimo september. 

Begrundelsen herfor er, at Det lille Forsamlingsforbud pr. 25.05 kun giver mulighed for at 

op til 50 personer kan forsamles inden døre med 2 m2 pr. person og 1 meter siddeafstand 

mm. Vi har vurderet, at den ramme ikke vil give alle interesserede mulighed for at deltage. 

Ifølge genåbningsplanen er forsamlingsforbuddet planlagt ophævet den 1.08.2021. 

Formentlig stadig med krav om 2 m2 pr. person, siddeafstand, Coronapas eller tilsvarende. 

Men det kan vi klare ved at holde mødet i Medborgerhuset.  

På mødet vil de primære punkter være budgetforslag for Hedelyngen for 2022 samt valgt 

til afdelingsbestyrelsen. Hertil kommer indkomne forslag fra beboere og 

afdelingsbestyrelsen til drøftelse og beslutning. Endelig vil der selvfølgelig være 

information om arbejdet med Helhedsplan. 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til din deltagelse den 29. september.  

Fire uger før mødet bliver der ifølge vedtægterne udsendt en generel dagsorden, hvor 

mødet varsles. En uge før mødet husstandsomdeles folderen med budgetforslag, beretning 

for 2020, valg til bestyrelse og indkomne punkter mm. 

 

Mvh 

Afdelingsbestyrelsen/ 

Formand Hans Jørgen 

Og hvad laver bestyrelsen så? Se side 2 -> 

  



Eksempler på opgaver som bestyrelsen har arbejdet med i det 

sidste års tid: 

 
 

1. Helhedsplan – renovering af Hedelyngen 

2. Byggeudvalg  

3. Coronakrisen og ændringer i dagligdagen i Hedelyngen 

4. Besluttende beboermøde om Helhedsplan 

5. GDPR - persondataforordning og udmøntning i Hedelyngen 

6. Møder i 3B regi 

7. Renovering indvendig i Fælleshuset – II. etape. Pl. af III. etape. 

8. Installering af Elektroniske nøgler til fælleslokaler 

9. Markvandringer – info om vedligeholdelse af haver – og opfølgning 

10. Informationsskrivelse om varmesystemet i Hedelyngen 

11. Info om indeklima og vigtigheden af 2-3 udluftninger pr dag 

12. Ny ordning for affaldssortering – implementering 

13. Parkering – anvisning, nudging mv 

14. Parkering – administration af overtrædelse af regler og anvisninger 

15. KAB og ny driftsstruktur for 3B 

16. Beskrivelse af arbejde for opgavegruppe for Parkering mm. Igangsætning. 

17. Implementering af nyt set-up for kassererens arbejde 

18. Fælleshuset – brug, udlejning og Corona 

19. Vaskeri – adfærd 

20. Personsager / klager 

21. Vild med vilje – aktiviteter og igangsætning 

22. Drift af hjemmeside https://hedelyngen3b.dk/ 

23. Drift – opfølgning på diverse aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se side 1 -> vend… 

 
 


