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30.03.2022 /JMP 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 08.03. 2022 kl. 18:00 til 21.00 
Mødet afholdt i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Casper Lydolph HE 177 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Lis Lynge Brønholt HØ 22 
Peter Zøylner He 49 
Serviceleder Tobias Larsen 
Afbud: 
Driftschef Mikkel Selander 
Driftlederassistent Peter Hatting 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste referat  Referatet godkendt 

3.  Drift 
 

1. Endnu en gang: Vask af containere – status fra 
Herlev kommune (Peter H) -> Udestår fortsat – pt 
forventes vask af containerne udført medio 
marts 2022 

2. Placering af flere sten og ”Vild med Vilje” såning 
langs græsset ved hele ”brandbæltet”– udførelse 
Peter H -> afventer pt 

3. Er det sikkerhedsmæssigt OK, at lade væltet 
valnøddetræ ligge uden faldunderlag. Alternativt – 
hvad så?  -> Træet skæres op af 
sikkerhedsmæssige årsager. GTV beholder 
nogle træstk., andre stykker bliver 
liggende/alternativt køres over i ”Trylleskoven” 
til ”insektpleje” 

4. Opfølgningsliste - gennemgang -> Tobias 
gennemgik listen 

 

4.  Økonomi 1. Bemærkninger til foreløbig version af regnskab 
2021. Hvad siger dr. Chefen til udkastet? Blev der 
indsendt kommentarer inden den 02.03.2022? -> 
Vi venter med at kommentere til den endelige 
udgave af regnskabet foreligger 

2. Budget 2022 – løbende forbrug: Er der 
bemærkninger? -> OK til bevilling til etablering 
af ny hønsegård – Hønselauget skal tage 
kontakt til Peter H angående køb af materialer 

 

5.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. HJL 
1. Dispensationsansøgning fremsendt til Herlev 

kommune (direktionen) endnu ikke behandlet. 
Forventes at ske den 28.03.-> Intet nyt herom  

2. Drøftelse af videre forløb med ansøgning – eller 
ej.-> Afventer pt. 

3. Næste version af Nyhedsbrev til Hedelyngen er på 
vej -> Nyhedsbrev udsendes snarest 

4. Diverse emner – mangelafhjælpning mv. -> Der 
arbejdes fortsat på sagen. Mangelafhjælpning 
er i gang 
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6.  Vejrligsovervågning og 
glatførebekæmpelse i 
Hedelyngen og Søagerpark 
 

Oplæg fra DRIFT om overslag for udgifter til 
glatførebekæmpelse ved egen kraft og maskinel hertil 
samt økonomi ved udlicitering. Første drøftelse. Se 
fremsendt oplæg.-> Oplæg fra Tobias drøftet. Vi 
afventer pt. yderligere 

7.  Mødet fortsættes uden DRIFT - 

8.  Hedelyngens 40 års jubilæum  
Skal vi holde fest eller ej ?! 

Status for tilmelding til arbejdsgruppe: 
- Resultat af ny info kampagne? Har vi en fest eller 

ej? 3 torve har givet positiv tilbagemelding. Det 
er kun 1/3. Grundet sygdom blev ikke afholdt 
planlagt møde d 28.02 om muligheder – hvad nu? -
> Casper eller Birgit afholder nyt møde herom 
22.03.2022 
 

9.  Planlægning af beboerevent 
 

1. Beboerevent – ”Vild med vilje”. v/Lis -> ”Vild med 
Vilje” arr. 24.04.2022 kl. 13 – 15. Mødested 
kirsebærtræerne ved Grønt Torv Vest (GTV) 
Invitation opsættes på torvene 

10.  Bestyrelsen drøfter økonomi, 
kommende arbejdsopgaver 
og prioriteringer 

1. Invitation til ”Velkomstmøde for nye beboere”->. 
Velkomstmøde for nye beboere i Hedelyngen 
27.04.2022 kl. 18:30 – 19:30 i Fælleshuset – Birgit 
og Jeannette inviterer og Peter H sender opdateret 
liste med nye beboere                        

2. Budget og regnskab – tilgængelige data - 
opfølgning. (Hvis vi har tid, kigger vi i fællesskab på 
det tilgængelige materiale) 

 

11.  Gensidig orientering: Møder 
mv. 

3B seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer lørdag 
den 12.03.2022 –> Birgit og Hans Jørgen deltager 
Byggeudvalgsmøde den 22.03.22 
Områdemøde 21.04.2022 kl. 17-19, Sted afventer 
nærmere 
 

12.  Beboerhenvendelser  - 

13. ” Evt.  Bemærk KAB er et adm.selskab og ikke et 
boligselskab 

Næste afdl.bestyr.møde 04.04.2022                                

 

 

 


