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29.06.2021 / JMP 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 22.06. 2021 kl. 15:30 til 18:15 
Mødet afholdt i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Peter Zøylner He 49 
Driftslederassistent Peter Hatting 
 
Afbud: 
Birgit Hardt He 35 
Driftschef Mikkel Selander 
Serviceleder Tobias Larsen 
 
 

1.  Valg af referent  
 

Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste 
referat  

Godkendt 
 

3.  Drift 
 

 
1. Afdelings økonomi – status f. hovedkonti v Peter H – Økonomien ser 

overordnet fin ud 
 

2. Regnskab for 2020. Bestyrelsen har brug for præcist at forstå 
baggrunden for overskud på knap ½ million kr. i 2020, herunder tekst og 
forklaring. (Mikkel) – Forklaring udestår fortsat indtil næste 
afdelingsbestyrelsesmøde den 12.08.2021 

 
3. Opfølgningsliste, Hans Jørgen og Peter -> Driften skærper korrekt brug 

af containere over for vores håndværkere og Peter opdaterer 
opfølgningslisten 
 

4. Vild med vilje – blomsterbede. Det virker som om det er svært at få aftalte 
arbejder til at ske?  (Jeannette og Peter) -> der udestår fortsat 
arbejdsopgaver i forbindelse med såning mv. Peter følger op. 
 

5. Åbningstider på kontoret efter Coronalempelser. Peter -> Hedelyngen 
har fået en sommerferieafløser i 3 mdr. – Jimmy, som allerede nu er 
startet hos os. Kontorets åbningstider er nu tilbage til normalen før 
Corona: Dgl. Mellem 07:15 og 08:00 samt 1. onsdag i hver måned 
mellem kl. 16:00 – 17:00. Beboerne opfordres til også meget gerne at 
kontakte ejendomskontoret via ”Mig og min bolig”. Kontakt også muligt 
via e-mail. 
 

6. Overfyldte grønne skraldespande -> Peter har sørget for en større 
beholder 
 

7. Bihotel -> Insekthotellet er opsat nede i Trylleskoven 
 

8. Ekstra oprydning i materielgård – bagside -> Driften sørger for 
oprydning 

  

4.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. (HJL) 
- Status – afholdt BU møde 07.06.2021 -> Hans Jørgen sender referatet af 

mødet til afdelingsbestyrelsen  
- Næste byggemøde er den 29.06.2021 
- Andet: skiltning, droneregistrering mv. -> der bliver sat et skilt op med 

hhv. navn på entreprenør og med hvilket arbejde der udføres 
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5.  Budget og 
regnskabsbeboermøde 
den 29.09.2021 kl. 19 i 
Herlev Medborgerhus 

Evt. aftale om ekstra information herom. 
- se vedlagte udkast til dagsorden fra Tobias med HJL kommentarer -> 
standardmødeindkaldelsen godkendt, men vi efterspørger procedure ved valg af 
bestyrelse – er det korrekt og hensigtsmæssigt at hele bestyrelsen i teorien 
udskiftes på en gang (som der er lagt op til)? 
 

6.  Udkast fra P-
arbejdsgruppen om 
henvendelse til Herlev 
kommune 

Drøftelse af indhold i henvendelse til Herlev kommune m anmodning om at få 
dispensation for, hvor vi kan parkere. 
Se bilag:  
Pkt. vendt, men tages, pga. mange uafklarede forhold, op igen som pkt. på næste 
møde, eller når der foreligger nyt fra P-arbejdsgruppen. Vi svarer gruppen med tak 
for oplæg og en liste af uafklarede emner. 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Bestyrelsen drøfter løst 
og fast.. 

 
- 
 
 
 

8.  Sommer, badebassiner 
og havevanding 

Opfordring til alle om at bruge vand med omtanke. Skal vi informere særligt herom 
– om bæredygtig adfærd? Peter skriver udkast til husstandsomdeling 
 
 
 

 

9.  Gensidig orientering: 
Møder mv. 

Peter oplyste at det sidste ledige supplementsrum er udlejet pr. 
15.06.2021 
Driftens sommerferieplan er som flg.:  

• Peter ugerne 28, 29 og 30 

• Sven ugerne 28, 30 og 31 

• Brian ugerne 33, 34 og 35 

• Jimmy, ferieafløser uge 29 
 
 
 

10.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra best. medlemmer  
 

 
- 
 
 
 

11.  Evt.  
 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er torsdag den 12.08.2021 kl. 
18:00 i Fælleshuset 

 

 

 

 


