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26. september 2021 / JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 15.09. 2021 kl. 18:30 til ca. 21:00 
Mødet afholdt i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Peter Zøylner He 49 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Serviceleder Tobias Larsen 
Afbud: 
Driftschef Mikkel Selander 
 
 

1.  Valg af referent  
 

Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste referat  Referatet godkendt 
 

3.  Forberedelse af beboermødet 
den 29.09.21 
 

- beretning – gennemgået 
- indkomne forslag – 6 indkomne forslag gennemgået 
- bestyrelsens egne forslag - ingen 
- valg til bestyrelse – kandidater  
Trine fra 3B skriver referatet af beboermødet i Medborgerhuset den 
29.09.2021. Peter laver diverse aftaler med Medborgerhuset inkl. 
servering af vand / sodavand. 
 

4.  Drift 
 

 
1. Grønne arealer fremstår generelt velholdte og eksisterende 

vild med vilje bede står fint. Opdateret opfølgningsliste er 
fremsendt. Kort gennemgang af listens vigtigste punkter. 
Tobias fortalte at Hedelyngens projekt VILD MED VILJE af 
andre boligafdl.er blevet fremhævet som en succes 
 

2. Forventninger til grøn vedligeholdelse. Udførelse af aftalte 
opgaver. Vi drøftede udfordringer og hvordan samspil mellem 
DRIFT og bestyrelse skal være fremover. 
 

Driften får en praktikant i 8 uger fra den 23.09.2021 
 

5.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. Hans Jørgen gennemgik status, herunder 
udfordringerne som beskrevet i den husstandsuddelte orientering. 

  
 

6.  Velkomst til nye beboere Afdl.bestyr. ønsker at genoptage ”velkomst til nye beboere”, og 
ønsker ligeledes at afholde intro/infomøde til Hedelyngen. Dette 
forudsætter fremtidig løbende orientering fra Driften til afdl.bestyr. om 
nytilkomne beboere samt bagudrettet for perioden fra ca. marts 2020 til 
dato, således at vi kan invitere. Det blev aftalt at Driften giver besked til 
afdl.bestyr. – Birgit er kontaktperson 
 

7.  Bestyrelsen drøfter løst og fast.. - 

8.  Gensidig orientering: Møder mv. Byggemøde med byggeudvalget 21.09.2021 
Næste afdl.bestyr.møde er afventer ny bestyrelse  
 

9.  Beboerhenvendelser  
 

Drøftelse af sag – pkt. behandlet 
 

10.  Evt.  
 

- 

 


