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23.04.2021 / JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 25.03. 2021 kl. 15:30 til 17:40 
Mødet afholdes virtuelt via indkaldt link i Teams 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Peter Zøylner He 49 
Ejendomsmester Peter Hatting 
Serviceleder Tobias Larsen 
Afbud: 
Ole de Molade Nielsen He 37 
Driftschef Mikkel Selander 
 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste 
referat  

Referatet godkendt 

3.  Drift 
 

1. Afdelings økonomi – status f. hovedkonti Peter H. - Kort orientering 
v/Peter omkring hovedkonti – økonomien taget til efterretning. 
 

2. Regnskab for 2020. Drøftelse af ”overskud” og konsekvenser (Mikkel). 
Regnskab gennemgået – Pt undersøges overskud i regnskab fsva hhv. 
vand og antenne - Sandra, KAB, tjekker regnskab.  

 
3. Affaldssortering. Opfølgning / Evaluering. Peter H. -  Det kører rimeligt 

pt. Tages op som fast punkt til opfølgning. Vær stadig obs på at sortere. 
 

4. Henvendelse fra Nærboks. (HJL) – Besked retur til Nærboks med et nej 
tak  
 

5. Vaskeri og tydeligt forbud mod brug af parfume (Birgit). Birgit forfatter 
skriv. Peter sender fil til Birgit  
 

6. Indvendig vedligehold: Punktet drøftet og forklaring taget til efterretning. 
(Eksempel på omkostninger for Hedelyngen ved fraflytning og vurdering 
af ”misvedligehold”. Generel istandsættelse af have) (Peter H) 
 

7. Opfølgningsliste, Peter ajourfører – (alle) – Listen gennemgået Vær 
OBS på ingen kassevogne/gule nummerpladebiler på vores P-pladser. 
 

8. Forslag om anskaf. af ”gribetænger” til lokal oprydning (HJL) Vi 
afprøver det. Hans Jørgen skriver udkast.  
 

9. Brug af ”Mig og min bolig”. Opdatering ved håndværkerbesøg. Status 
drøftet 

  

4.  Rådgiverundersøgelse af 
afdelingens 
vandinstallationer 
 

Mht energirenovering afventer vi nærmere i forbindelse med Helhedsplanen og 
RealDania tilskud til energirenovering. 
 
 

5.  Kommissorium for 
arbejdsgruppe for 
parkering mv. 

Status for tilmelding til arbejdsgruppe (HJL) 
Se det husstandsomdelte dokument. 
Der er modtaget tilmeldinger fra 7 beboere til deltagelse i arbejdsgruppen. Hans 
Jørgen igangsætter ved et virtuelt møde den 19.04.2021 
 

6.  Annoncering af ledigt 
supplementsrum 

Status for opslag om ledigt supplementsrum (HJL) 
Der arbejdes på sagen – KAB undersøger. Der er muligvis en ansøger. 
Bolden ligger hos KAB udlejning. 

7.  Vild med vilje Tilmelding er fuldført – Status ved Peter H, . 
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8.  Fælleshus renovering – 
vores eget 
renoveringsprojekt 
 

Renovering af Fælleshus etape 3 og 4 (HJL) 
Hans Jørgen, Niels C og Frank holder møde med Fælleshusgrp. 

9.  Helhedsplan 
 

Status for arbejdet. (HJL) 
Byggeudvalget holdt møde 25.03.2021 
Byggesagen kommer på ØU 07.04.2021 og på kommunalbestyr.møde 
14.04.2021 og dagen efter den 15.04.2021 kan vores rådgivere så skrive 
kontrakt med byggefirma. 

 

10.  Gensidig orientering: 
Møder mv. 

- 

11.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden 
Nyt fra andre 

- Status på personsag – sag håndteret 

 

12.  Evt.  Næste afdl.bestyr.møde 28.04.2021 

 


