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03.01.2022 / JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 14.12. 2021 kl. 19:00 til 21:30 
Mødet afholdt via Teams 
 
Deltagere: 
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: 
Birgit Hardt He 35 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste referat  Referat og årsplan godkendt  

 

3.  Drift 
 

1. Peter H oplyste at der pr.15.12.2021 er ansat en ny 
ejendomsassistent, Allan, i Svens tidligere stilling – Peter Z 
tager kontakt til Allan for billede til Hedelyngens hjemmeside 

2. Tobias har kontaktet firmaet og afventer pt svar på status på 
sag om manglende gravetilladelse 

3. Peter H kontakter firmaet mhp vask af containere – 
containerne vaskes til januar 2022.  

4. Opfølgningslisten er opdateret og Driften har udsendt 2. brev 
til de få beboere, der pt mangler at følge op på tidligere 
henvendelse på udeståender 

5. Vær OBS på at ejendomskontoret er midlertidigt lukket for 
personlig betjening pga den aktuelle coronasituation – 
henvendelse skal ske enten via ”mig og min bolig”, telefonisk  
eller via mail 
 

4.  Økonomi Hovedtal for forbrug: (Peter) 
1. Hvordan er status for hovedkonti og opfølgning på årets 

budget? Status forbrug / budget og udpegning af konti med 
over hhv. underforbrug – økonomien ser, iflg. Peter H, fin ud, 
diverse konti er i balance 

2. Håndtering af budgettering for ombygning af Fælleshus, som 
ikke er sat i værk grundet PNP forsinkelser. Har vi luft i budget 
til at foretage anskaffelser i år? (Peter) Der er, iflg. Peter H luft 
i budgettet  

3. I givet fald: Kan vi nå at få anlagt ekstra munkesten ud for 
terrassedør (som nu er vendt – hvorfor der er behov for flere 
sten) Grundet de eksisterende udfordringer med terræn er der 
hen over jul/nytår etableret en midlertidig løsning Peter H 
undersøger muligheden  

4. Peter H undersøger endvidere prisen på 2 nye Albertslund-
lampehoveder, inkl. montering 
 

5.  Hedelyngens fejring af det nye år 
- fyrværkeri 
 

Enighed om at sætte et beløb af til det traditionelle fyrværkeri og 
udskænkning af boblevand, svarende til forrige år. Peter Z – eft.flg. er 
det, pga corona, besluttet at aflyse arrangementet - Hans Jørgen 
kontakter Per Helmer herom 
 

6.  ”Nytårskur” muligheder for 
afholdelse 
 
 
 

Afdl.bestyr.nytårskur udskydes til senere grundet corona 
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7.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. HJL orienterede 
- Status – afholdt BU møde den 30.11.21 
- Udfordringer – hovedpunkter 
- Byggesagen set fra Driftskontoret: Peter 
- Formidling og kommunikation 
- Hans Jørgen orienterede om at der yderligere er afholdt 

byggemøde over Teams 14.12.2021, samt dialogmøde med 
beboerne på grønt torv vest og PNP Byg og Friis Andersen 
 

8.  Gensidig orientering: Møder mv. Møde med ledelsen af Center for byggeri og byomdannelse i KAB 
afholdt den 01.12.21 (deltagere fra Hedelyngen var Frank og Hans 
Jørgen) 
Det årlige møde med borgmesteren og forvaltningscheferne afholdt den 
6.11.21. (deltagere fra Hedelyngen var Lis, Casper og Hans Jørgen) 
 
Peter Z og Lis har begge tilmeldt sig KAB kursus i økonomi for 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
 

9.  Beboerhenvendelser  
 

-  

10. ” Evt.  
 

Drøftelse af udfordringer med SSG vagttelefonordningen               
Næste afdl.bestyr.møde er torsdag den 06.01.2022 via Teams 

 


