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16. september 2022 / JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 15.09. 2022 kl. 18:00 til 21:15 
Mødet afholdt i Mødelokalet 
 
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 
Driftschef Mikkel Selander 
 
Afbud: 
Driftslederassistent Peter Hatting 
Serviceleder Tobias Larsen 
Hans Jørgen Larsen He 143 
 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste referat  Referatet godkendt 
 

3.  Opfølgning 
 

• Opfølgningsliste – gennemgang af væsentlige punkter – 
Intet nyt  

4.  Drift • Overordnet plan for opsætning af individuelle vandmålere. 
Oplistning af elementer, som skal være på plads. ->Mikkel 
– Opsætning af vandmålere er et lovkrav i forbindelse 
med en større renovering af boliger 

• Projekt skiltning– ved postkassen på Tårnvænget ->Driften 
oplyser at skilt er bestilt og pt afventer levering 

• 3. fase renovering af Fælleshuset i oktober: Er alle tilbud på 
plads og aftaler om udførelse i oktober? –> Driften, 
v/Mikkel melder at alt pt kører efter planen 

• Stigende gaspriser og vaskeriet – hastesag: Sidst aftale vi 
at DRIFT og ØKO udarbejde forslag til justeret pris. Er 
endnu ikke modtaget? -> Energiprissituationen blev 
drøftet. Forslag mhp. forhøjelse af vaskeripriserne, for 
at imødekomme de stærkt stigende priser og et derved 
for stort underskud på driften af vores vaskeri, 
fremlægges på det kommende budgetbeboermøde.  
Prisudvikl. følges fortsat tæt                                                                         

• Status for EL-afregning via bimålere på GTV – Der er ikke 
udsendt opkrævninger, hvad udestår?-> Mikkel oplyste at 
det pga. tekniske omstændigheder fortsat ikke er 
muligt at udskrive el-regninger. Sofie (projektleder), 
som er ansvarlig for processen, afventer pt. nærmere 
fra KABs energiafdl. 

 

5.  Vaskeripriser – tumbling, vask 
og strygerulle 

• Justering af priser som følge af stærkt øget pris på gas og 
el. Vi afventer konkrete forslag fra DRIFT. Casper har 
indvilliget i at være tovholder -> se ovenstående pkt. 
 

6.  Budgetbeboermødet • Aftaler om praktisk forberedelse herunder indkøb af vand 
og islagkage -> Driften forestår indkøb af hhv. sodavand 
og skildpadde-islagkage 

• Fremlæggelse af budget (Hans Jørgen og Mikkel) -> Mikkel 
fremlægger kort budgettet på beboermødet 

• Kommentering på evt. indkomne forslag -> Der er ikke 
indkommet nogen forslag ud over forslag fra 
afdl.bestyr. 
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• Bestyrelsens foreslår hhv. justering af vaskeripriser samt 
orientering omkring opsætning af lovbestemte individuelle 
vandmålere hos den enkelte beboer 

• Valg til afdelingsbestyrelsen – kandidater? ->Lis og Hans 
Jørgen er på valg. Begge genopstiller. Casper opstiller 
som medlem og Birgit opstiller som suppleant 
 

7.  Helhedsplan 
 

• Resume af drøftelser på sidste Byggeudvalgsmøde den 
23.08.22 Hans Jørgen og Lis. -> Pkt. drøftet 

• Hvem fra DRIFT foretager opfølgning på mangler ved 
udførelse af pilotprojektet? -> Mikkel - Pkt. udestår til 
afklaring på byggeudvalgsmødet 27.09.2022. Mikkel 
beder Sofie sætte pkt. på dagsordenen 

 Mødet fortsat uden DRIFT  

8.  Opfølgning på diverse aktiviteter Intet 

9.  Gensidig orientering: Møder mv. Budgetbeboermøde er torsdag den 29.09.2022 kl. 19 – afdl.bestyr. 
mødes kl. 18:30 
Næste bestyrelsesmøde bliver formentlig tirsdag den 04.10.2022 
KAB konference: Bæredygtige boliger – hjem vi passer på. 29.-
30.10.22. Tilmeldingsfrist: 23.09.Vi kan deltage med 2 fra 
afdl.bestyrelsen – 3B betaler. Er der interesserede? ->Evt. 
interesserede melder sig selv til 

10.  Beboerhenvendelser  Henvendelse drøftet 

11.  Evt.  - 

 


