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06. september 2022 / JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 17.08. 2022 kl. 17:30 til 21:30 
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 
Driftschef Mikkel Selander 
Sandra Dammand Rønn - ØKO 
 
Afbud: 
Serviceleder Tobias Larsen 
Driftlederassistent Peter Hatting 
 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste referat  Referatet blev godkendt 
 

3.  Økonomi 1. Gennemgang af og drøftelse af budgetforslag for 2023 
ved Sandra og Mikkel.  
Drøftelse af hvordan vi kan minimere en huslejeforhøjelse   

 

4.  Opfølgning 
 

1. Punktet og status fsva den store vandskade, kloakfejlen 
samt opflg.listen gennemgået  

2.  

5.  Drift  
1. Status for undersøgelse af muligheder for opsætning af 

individuelle vandmålere. (Mikkel) – Mikkel arbejder videre 
med sagen 

2. Skiltning – tydeligt ved postkasse – der opsættes navn på 
postkassen (Peter H)  

3. Bemanding af DRIFT næste 6 uger, herunder kontortid på 
Tvedvangen 47 (Mikkel) – hhv. kontortid og bemanding 
reetableres lokalt på Tårnvænget fra 22.08.2022. Mikkel 
sørger for orientering af beboerne (seddel ud til alle 
beboere). Mikkel sørger ligeledes for at kontakte 
reng.firmaet, mhp rengøring af vaskeriet. 

4. 3. fase renovering af Fælleshuset i oktober: Er tilbud på 
plads og aftaler om udførelse? (Peter H) - ??? 

5. Bestyr. besluttede at prisen på brug af tørretumbler (som pt 
er gasdrevet) skal følge prisudviklingen på gas, således at 
den ikke akkumulerer et stort driftsunderskud pga.de stærkt 
stigende gaspriser. Mikkel beder Sandra, med hjælp fra 
økonomiafdl. om en beregning på den reelle og aktuelle pris 
pr.10 min. Prisen på anvendelsen af tørretumbler reguleres 
straks herefter og beboerne orienteres herom. Det er endv. 
nødvendigt også at få en beregning på brugen af 
vaskemaskinerne (el, vand, sæbe, skyllemiddel mv.) Mikkel 
sørger for en beregning 
Sandra udarbejder som aftalt på mødet en revideret version 
af budgettet med 2,2 % stigning.                                                           
Dan, som var afløser hos os sidste år, kommer igen 
allerede fra mandag den 22.08.2022 og en måned frem/5 
uger.                                                    
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6.  Helhedsplan 
 

1. Opfølgning og status for færdiggøring af pilotprojekt (så vidt 
vides!) og forberedelser til udbud. Hans Jørgen og Lis. 

2. Der hersker en del usikkerhed blandt nogle beboere 
omkring den digitale scanning og fotografering af 
boligerne. Vi ønsker en forbedring af processen. Sofie 
projektleder og LE34/opmålerfirmaet ser på en mere 
udspecificeret varsling plus et tegningseksempel som 
ønsket.  
Driften stiller en mand til rådighed ved 
opmålingen/scanningen af lejemålene.  
                                                                             
 

 Mødet fortsatte herefter uden 
DRIFT 

 
 

7.  Opfølgning på diverse aktiviteter 
 

Hønsehusprojektet er i proces og forventes færdigt i løbet af 
efteråret 

8.  Bestyrelsen drøfter emner efter 
ønske 

- 

9.  Gensidig orientering: Møder mv. Næste bestyr. møde er torsdag den 15.09.2022 kl. 17:30 
Budgetbeboermøde er torsdag den 29.09.2022 kl. 19 
 

10.  Beboerhenvendelser  Drøftelse af sag om beskæring af træ – pkt. drøftet 
 

11.  Evt.  - 

 


