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20.06.2014 / Jeannette 

 

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19:00 – 21.00.  
 
 
 
Deltagere: 
Sven Larsen, He. 23  
Hans Jørgen Larsen, He. 163  
Myrna Nørgaard, He. 185  
Ryan Hansen, He. 103  
Jeannette Pautsch, He.  27 
Poul Erik Ottosen, driftschef 
Jesper  - ny driftschef 
 
Afbud: 
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Rune Korsholm Andersen, He.  201 
 
 

 Dagsorden 
 

Referat 

1.  Valg af referent 
 

Jeannette 

2.  Godkendelse af referat fra forrige møde – tirsdag 
29. april 2014 

o Se referat fra Rune. 

 

Ref. Vedr. 29.04.14 Rune Godkendt 
Ref. Vedr. 08.05.14 er i proces 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Renovationsordning. Materialet er udsendt. 

Implementering (Sven) 

b) Pris på fugtmålere (Rune). 

c) Ladestandere til el-biler – generel info. (Driftschef). 

d) Vedligehold af udhuse og hegn. Materiale til 

udbud? Vi skal i gang på en eller anden måde.  

Status (Driftschef) 

e) Grønt vedligeholdelse – se referat og mails om 

diverse. (Brian og Sven) 

f) Faldunderlag på Store legeplads (Brian) 

g) Diverse drift 

 

 
a) Renovationsordn. blev diskuteret. 

Kører fortsat prøveperiode.   

Sven->der annonceres på 

torvene, at der fremover kun 

afhentes affald den første mandag 

i hver måned.                 

Finn/Brian tjekker op på 

affaldscontainer mhp. besparelse.  

b) Pkt. udsættes til næste møde 

c) Jesper undersøger mht erfaringer 

fra andre boligafdl. 

d) Jesper vender tilbage med tilbud. 

Jesper foranstalter genn.gang af 

hhv. skralde- og cykelskure samt 

hegn af tømrer. Klares inden for 

vores økonomiske rammer. 

Jesper sender mail til os herom. 

Jesper indhenter 3 tilbud 

m/enhedspriser. Herefter 

igangsættes 

e) Jesper inspicerer området mhp på 

løsning af problemenerne        

f) Jesper undersøger hvorvidt vi har 

fået lavet et legepladseftersyn. 

Jesper rekvirerer et eftersyn. 

g)  Spuling af sandfang, spuling af 
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kloark, rensning af sandfang 

henhører under vedl.hld.->udføres 

iflg. Jesper af 

ej.domsfunktionærerne.                         

4.  Budget for 2015  
a) Behandling af det foreslåede og til bestyrelsen 

udsendte budgetforslag. (er fremsendt direkte til 

alle) 

 

 

Budget 2015 blev gennemgået og tilrettet 

med henblik på at reducere 

huslejestigningen. Den justerede version 

og konsekvenser gennemgås på næste 

møde. 

5.  Opfølgning fra beboermødet den 08. maj 
a) Alle bidrager 

 

 

 Opfølgning gennemgået 

6.  Økonomi:  
a) Kommentarer til de aktuelle regnskabstal 

 

 

Intet. Budget følger 

7.  Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen”. (fast 
punkt) 

a) Seneste nyt 

 

Sven udleverede skemaregistering vedr. 
skimmelsvamt i samtlige hustande til 3B, 
v/Jesper, som videregiver disse til 3Bbyg. 
Der skal udfærdiges svarbrev til beboerne 
og have tjekket muligheden for 
opfølgning.. (Jesper taler med Per Bro, 
3Bbyg). Svarene skal reg. i excelark Hans 
Jørgen udarbejder skabelon og Myrna 
foretager registreringen. 

8.  Orientering fra formanden:  
a)  

 

Torv for ekstraordinært tildelt midler større 
end normalt.  

9.  Personsager  
a) Status 

 

Personsag drøftet 

10.  Møder med ejendomsfunktionærerne 
a) Indhold, aftaler mv. 

 

Jesper nedsætter en arbejdsdialoggruppe 
med 2 rep. fra hver af de 4 afdl. 
(formentligt i uge 23) 

11.  Kommende møder mv. 
 

Næste møde er den 24.06 kl. 19.00 

 

12.  Evt. 
 

Jesper hjemtager tilbud på containervask 
Der er repræsentantskabsmøde i 3B 
27.05.14.  

 

 

 

 

 


