
 
 
Referat for afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Mandag den 2. februar 2015 kl. 19:00 – 21.30 i Mødelokalet 
 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 163 
Ryan Hansen, He. 103  
Jeannette Pautsch, He.  27 
Jeanett Juul Svensson He 101 
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Helen Andersen Hø 66 
 
Fraværende: 
Myrna Nørgaard, He. 185  
 
 

 

1.  Valg af referent. 
 

Jeannett 

2.  Godkendelse af referat fra mødet den 
09.12.14 (Jeannett har udsendt) 
Og referat fra den 10.09.14 (Jeanette 
udsender) 
 

Godkendt 
Ref. fra d. 10.09.14 vil blive udsendt snarest af 
Jeanette 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Sammenlægning af C4 og 

supplementsrum (He nr. 5 og 7). 

Status.  

b) Skimmelsag. Resultat af tjek for 

sæbedosering på vaskemaskinerne i 

vaskeriet.  

c) Revne i gavl i A bolig. Status. Nogle 

energimålere er defekte 

 

 

 

a) Arbejdet med at lave den fysiske sammenlægning i 
HE nr. 5 og 7 forventes færdig i uge 5.  
 
 
b) Der er 4 steder sat håndværker på til at udbedre 
forholdene.  
 
c). Hans Jørgen beder om rapport på undersøgelsen. 
Ny gammel maskine forventes installeret mandag d. 
02.02.15. 
 
d) Håndværker tjekker op på revne i gavl, når vejret 
tillader det.  
 
e) Energimålere udskiftes de steder, hvor de er 
defekte. 

 
 

4.  Vedligehold af beplantning 

a) Skrivelse med info og praktiske hints 

er udsendt. Der er stadig flere steder 

med efeu på trælister og vægge. 

Enkelte steder med clematis i tagrende 

og bevoksning for tæt på husene. 

Enkelte steder er belysning tildækket 

af bevoksning. Hvordan skal vi følge 

op? 

 

a) Der vil blive udsendt endnu en meddelelser til alle 

beboere om at bevoksninger tæt på huse og 

bevoksning på væggene skal fjernes. Kan du ikke selv 

klare det, henvender du dig på kontoret for at få hjælp 

til at fjerne f.eks. bevoksning ved tagrender. 

Bestyrelsen appellerer til, at det bliver klaret nu, så 

vi kan spare gartnere hertil. Jesper udsender 

snarest seddel herom. 

5.  Økonomi 

a) Økonomirapport. Foreløbig opgørelse 

for 2014  

b) Ny kontostruktur. Jesper bedes 

fremsende strukturen til arbejdet med 

budgettering, så vi kan lære den at 

kende.. 

c) Nedsættelse af budgetudvalg, der skal 

i tæt dialog med Jesper m.h.p. 

budgetforslag for 2015. Ryan, Jeannett 

 

a) Budget er overholdt.  

 

b) Endnu ikke kommet. 

 

 

 

c) Helen, Ryan og Hans Jørgen, desuden er Sven 

Larsen (HE 23) med på vurdering af det samlede 

budget.  



og Helen har tilbudt sig. 

d) Regnskab  

 

Poul uddelte regnskab for konto 119, som er indsendt 

til 3B og godkendt der. 

6.  Årsplan 
Forslag til årsplan inkl. mødedatoer 
drøftes og fastlægges så vidt muligt. 
 

Den fremsendte årsplan blev vedtaget. Der er indlagt 

yderligere møde d. 04.03. til markvandring kl. 16.30 og 

det planlægges at invitere interesserede beboer til at 

komme med forslag til budget 2015 medio marts. 

7.  Orientering fra formanden:  
a) Hjemmeside – tjek den inden mødet 

og vurder om der er tilstrækkeligt med 
aktuelle emner. Kort drøftelse af 
indhold. 

b) Status for planer om samdrift mellem 
flere afdelinger. Ryan og Hans Jørgen 
deltog i møde den 6.01.2015.  

c) Fungerer kode og password til 3B´s 
ekstranet (X3B)? Prøv inden mødet at 
trække en økonomirapport for januar. 

d) Møde med Jesper den 15.01. 
e) Seniorklub 

 

 
a) Ros til webmastere. Behov for at vi alle tænker i 
formidling via hjemmesiden, og medvirker til løbende 
opdatering 
 
b) Hans Jørgen og Ryan berettede fra møde d. 
06.01.15. Med mødet startedes en ny og 
grundlægende diskussion for evt. planer for samdrift. 
Der er intet fastlagt endnu.  
c) Koder er afprøvet med forskelligt resultat.  
 d) Hans Jørgen sender et referat fra mødet  
e) Møde vedr. seniorklub i fredags, der var 10 
deltagere. Der er planlagt et møde d. 22.3, med 
levende musik. Se hjemmesiden!  

8.  Moderniseringsprojektet 
(fast punkt) 

Intet nyt 

9.  Igangsætning af grupper / udvalg: 
a) Drøftelse af planlægning af årets 

aktiviteter. Se initiativlisten fra mødet 
den 27.19.2014. 

b) - bl.a. efterlysning af beboere som vil 
indgå i arbejde med ny TV signal 
forsyning og forslag til forsyning med 
bredbånd, eller en kombination. Send 
en mail til Hans Jørgen, hvis du vil 
bidrage. 

c) Seniorgruppe 

 

 
Ang. a) Der inviteres bl.a. til et møde for alle om input 
til budget 2016. Se punkt 6. 
Ang. b) 
Der igangsættes åbent udvalgsarbejde om fremtidig 
TV signalforsyning og evt. bredbånd. Deltagere er bl.a. 
Bent He 57, Knud Hø 72, og et medlem fra afd. best. 
Der indkaldes snarest til et møde. 
Ang. C) 
Organisering omkring såkaldt ”Seniorklub” er godt i 
gang. Bodil Hø 60 er tovholder. 
 

10.  Kommende møder mv. 
Se forslag til vedlagte årskalender. 
 

Se den udsendte årskalender 
 

11.  Evt. 
Fællesmøde i 3B organisationen  
 
 
Næste møde er den 4. marts med 
markvandring kl 16.30 

 
Poul deltager muligvis, hvis andre vil med. 
 
 
Se hjemmesiden for arrangementer, f.eks. kommende 
vinsmagning d. 27.03.15.  

 

 
Brug hjemmesiden. http://hedelyngen.3b.dk/ 


