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11. november 2022 / JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 09.11.2022 kl. 17:30 til 21:15 
Mødet afholdt i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Casper Lydolph HE 177 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Peter Zøylner He 49 
Lis Lynge Brønholt HØ 22  
Driftslederassistent Peter Hatting 
Afbud: 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste referat  Referat fra mødet den 15.09.22 godkendt 
 

3.  Opfølgning 
 

Opfølgningsliste –> de væsentligste pkt. blev vendt  

4.  Drift 1. Opfølgning på infoskrivelse om vedligehold af egen have 
mv. - Markvandring-> Peter H, Hans Jørgen og Jeannette 
aftaler tidspkt. 

2. Evaluering af udførelse af 3. fase renovering af Fælleshuset 
i oktober: (DRIFT)-> Peter H orienterede. Vi er tilfredse 
med udførelsen af 3. fase. Super flot styret af DRIFTEN og 
fulgt op af Fælleshusgruppen med nyindretning af 
køkkenet, det er blevet så flot 

3. Bekæmpelse af rotter – flere ”angreb” Status. DRIFT-> 
Peter H følger op. VÆR OBS på at observation af rotter 
skal meldes både til Herlev kommunes rottefænger og til 
DRIFTEN. Har Hedelyngen et problem med kloakrørene? 
Der gennemføres inspektion af kloakrør på udvalgte steder 
for at tjekke evt. sætning.. 

4. Er maskiner klar til evt. vintervejr – eller aftaler herom? 
DRIFT -> Maskinen har været til reparation og er nu 
klarmeldt. 

5. Valnøddetræet ved HØ 72 bliver nu nødvendigvis desværre 
fældet. Såfremt Driften ikke selv kan fælde det, tilkaldes 
hjælp udefra til fældningen. 

6. Grundejerforeningen ”Tårnvænget” om ødelæggelse af vej. 
Peter H ->Peter H, Mikkel og Sofie (KAB) besigtiger vejen 
sammen med grundejerforeningen og aftaler det evt. videre 
forløb. Sagen om evt. fartdæmpning behandles først når vi 
kender til projektet. 
 

5.  Vaskepriser Status på arbejdet med at få brugbare grunddata fra Nortec og 
KAB, så vi selv kan beregne omkostninger ved brug af vaskeri. 
Status v. Casper->Processen pågår fortsat. Peter H og Casper 
forsøger at udregne eksempel ud fra en konkret maskine, hvor 
vi ser på brug af de 10 prisfastsatte vaske. Formålet er at kunne 
simulere / skønne fremtidige udgifter og indtægter. 

 

6.  Helhedsplan 
 

1. Byggeudvalgsmøde den 25.10.22 med fokus på alt om 
ventilation-> Hans Jørgen orienterede og udbyggede 
teksten i byggeudvalgets referat. Der er udfordringer med 
fremtidig ventilation.  

2. DRIFT - opfølgning på mangler ved udførelse af 
pilotprojektet – status-> DRIFTEN følger op på de sidste 
udeståender på mangellisten 
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7.  Mødekalender for den 
kommende periode 

Oplægget til årskalenderen blev gennemgået, småjusteret 
og vedtaget. Birgit sørger for reservation af Fælleshuset til 
brug for møderne i 2023 
 

 Mødet fortsættes uden DRIFT  
 

8.  Bestyrelsens fokusområder i 
den kommende periode 

Forberedelse: Alle spiller ud med emner, som man gerne vil tilbyde 
at være tovholder på – alle typer opgaver. Vi tager en runde. 
Endvidere ideer til større sager, som vi ønsker at arbejde med. 
 
Kasserer: Peter Z 
Vaskeri og bytterum: Casper 
Velkomst til nye beboere: Birgit og Jeannette 
Forplejning til møderne: Birgit mad og Lis drikkevarer 
Byggeudvalg: Lis og Hans Jørgen 
Renovering af forpladsen foran Fælleshuset: Hele 
afdl.bestyrelsen 
Vild med vilje: Jeannette 
Webmaster: Peter Z 
Redaktion af hjemmeside: Hans Jørgen, Birgit og Peter 
 
De enkelte torve opfordres til at lave nogle sociale 
arrangementer, eks.vis ”Adventssamling” Der kan søges midler 
hertil hos kassereren Peter Z 
 

9.  Gensidig orientering: Møder mv.  
Hedelyngen har pt. 2 ledige supplementsrum 
 
Vi aftalte, at der på næste møde skal finde en drøftelse sted af vilkår 
for at bruge Fælleshuset, når der er medfinansiering fra afdelingen til 
et arrangement. 
 
”Det stærke fællesskab” Partnerskabsforum møde med borgmester 
og dir. Fra KAB af den 10.11.22. Vi har to pladser: -> 
Ingen kan deltage. 
 
Netværksmøde i vores distrikt (B) 16.11 kl. 17.00. Se invitation fra 
Trine Petersen den 3.10. Husk tilmelding-> Birgit og Lis deltager. 
 
Næste møde i Byggeudvalget er mandag den 28.11.2022 kl.15 
 
Invitation til Borgmestermøde den 30.11.2022 – mødet eft.flg. udsat 
til 06.02.2023 
 
Bestyrelsesmøde den 15.12.22 kl. 17:30 er aflyst. Evt. akutte emner 
forsøges klaret via mailkommentering.  
 
Næste afdl.bestyr.møde er onsdag den 04.01.2023 kl. 17:30 
 

10.  Beboerhenvendelser  -. 

11.  Evt.  Vi drøftede muligheder og behov for evt. at holde ”Nytårskur”.   

 


