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03.03.2022 / JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 09.02.2022 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 
Driftlederassistent Peter Hatting 
Afbud: 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste referat  Referatet godkendt 

3.  Drift 
 

1. Status for sag om manglende gravetilladelse. Udkast til 
beboer-infoskrivelse om at DRIFT altid skal inddrages.  
Udsendes inden mødet (Tobias)-> skrivelsen udsendes 

 
2. Vask af containere – status fra Herlev kommune - Peter H 

oplyste at vask af containere er udsat til ultimo februar – Peter 
afventer ny dato 
 

 
3. Placering af flere sten. Forslag fra Peter H ->vi er desværre 

nødsaget til at udlægge flere hvidmalede store sten for at 
forhindre parkering på vores græsarealer, som flere steder er 
skadet - græsset er kørt op og blevet til mudder pga. ulovlig 
parkering. Et nyt tiltag hvor vi kombinerer ønsket om mere 
”Vild med Vilje” med forhindring af parkering på græsset 
iværksættes her i foråret - der sås blomsterblanding mellem 
stenene i græskanterne 

 
4. Hvad gør vi med væltet valnøddetræ? Peter H undersøger 

muligheden for at lade træet blive liggende 
 

 
5. Egen indvendig renovering af Fælleshus etape 3. Info -

>Fælleshuset lukker ned i oktober 2022 
 

6. Opfølgning på henvendelser om forkert parkering. DRIFT -
>Henv. drøftet – se endvidere under pkt.3 
 

 
7. Er antallet af containere til bio affald tilstrækkeligt?-> Generelt 

fungerer det godt med det eksisterende antal containere, dog 
med den tilføjelse at GTØ tilføres en ekstra container til bio-
affald 

 
8. Opfølgningsliste med opfølgning (Peter) ->Peter opdaterer 

opfølg.listen 
 

 
 

4.  Økonomi  
1. Budget 2022 – løbende forbrug: Er der bemærkninger?-> 

Peter H gav en kort orientering om hovedlinjerne i budgettet. 
 
 

5.  Helhedsplan Status for arbejdet. HJL 
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 1. Byggeudvalgsmøde den 01.02.22 ->afdl.bestyr. ønsker fortsat 
at modtage byggereferater 

 
2. Afholdt internt møde den 02.02.22 mellem bestyrelse og 

Byggeudv.-> Dokument med beboer-iagttagelserne fra 
byggepilotprojektet er sendt til projektleder Sofie Clemmesen, 
KAB 

 
3. Byggesagen set fra DRIFT. Dialog med PNP og tilsyn - Peter 

H->Driften har lavet en fejl/mangelliste og afleveret denne til 
byggeledelsen 

 
4. Reetablering af belysning i Mødelokale afventer færdiggørelse 

af ventilation. Terrænbelysning afventer afslutning fra PNP.-
>Afventer pt 

 
5. Formidling og kommunikation. -> Der skal udsendes 

Nyhedsbrev, inkl. infoskrivelse fra december 2021-
Gantdiagram 

 
6. Beslutningsgrundlag for HP pr. 24.11.20. Opsamling. Medbring 

folder. ->Tidsplan 
 

 

6.  Mødet fortsættes uden DRIFT - 

7.  Hedelyngens 40 års jubilæum  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. 6 mangler. Du 
kan nå det endnu!!  Kontakt Casper eller Birgit. -> vi giver det 
en chance mere 

 
 

 

8.  Parkering / biler  
Punktet drøftet 
Udpegning af tovholdere til P opgaver-på vegne af afdelingsbestyrelsen 

1. Biler kører på stier. Blomsterkumme på RTN – Peter H sørger 
for opstilling af en krukke  

2. Parkering på græs og på køreveje – se også u/pkt. 3 
 
 
 

9.  Bestyrelsen drøfter økonomi, 
kommende arbejdsopgaver og 
prioriteringer 

- Bl.a.: ”Velkomstmøde for nye beboere” – kan vi begynde at 
planlægge? Birgit / Jeannette ->ja, vi kan begynde 
planlægning 

- Casper undersøger nærmere omkring tv--signaler 
- Budget og regnskab – tilgængelige data - opfølgning 

 
 
 

10.  Gensidig orientering: Møder mv. Kredsmøde i 9. kreds 5.03. Lis deltager 
Fastelavn i Hedelyngen – der er budget HVIS beboere tilbyder at stå 
for et arrangement! ->Peter Z lægger info på hjemmesiden og FB om 
mulighed for at arrangere fastelavnsfest, såfremt der måtte være 
beboere der har lyst til at arrangere en fest 
 
 
 

11.  Beboerhenvendelser  Drøftelse af sager – dels opfølgning  
 
 

12. ” Evt.  Næste afdl.bestyr,.møde afholdes i Fælleshuset tirsdag den 
08.03.2022 
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