
05. december 2014/HJL 

 
 
Referat for afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18:00 – 21.30 i Fælleshuset 
Kort møde fra 18 – til 19. Dernæst julefrokost ved Poul Erling +. 
 
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 
Myrna Nørgaard, He. 185  
 
Jesper Jacobsen og  Finn, Brian, Viggo og Linda 
 
Afbud: 
 

1.  Valg af referent 
 

 

2.  Godkendelse af referat fra mødet den 27.10.14 
Og referat fra den 10.09 (Jeanette udsender) 
 

 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Legeudstyr opsætning ved Store legeplads. Status 

(Jesper) 
b) Sammenlægning af C4 og supplementsrum (He nr 5 og 

7). Status. Jesper 
c) Skimmelsag. Status for undersøgelse (Jesper) 

 

a: Legeudstyr 
Leverandør kommer i den 
kommende uge. Der følges op 
på leveringen. 
b: Sammenlægning af C4 og 
supplementrum:  
Jesper: der er tilbud på 31.500 
kr. med levering og oprettelse af 
altan og fjernelse af trappe. 
Kommunen har godkendt. 3B 
har godkendt. Arbejdet starter i 
jan. 2015.  
c: Skimmelsag:  
Der er ingen yderligere tiltag. 
Det drejer sig om et samspil 
mellem udluftning/varme. Der 
er opsat en logger som aflæses. 
d: Gavle der slår revner: 
Der er gavle der slår revner 
mellem tag og mursten. 
Muligvis brug for reparation nu. 
Det er fotograferet til 
dokumentation, kan bruges i 
Landsbyggefonden 

 
4.  Vedligehold af beplantning 

a) Skrivelse med info og praktiske hints er udsendt. Hvordan 
skal vi følge op? 

 

Opfølgning på den udsendte 
information om at beskære og 
vedligeholde beplantning ved 
egen bolig. Der skal runderes og 
beboer skal have besked om, at 
fjerne beplantning op ad 
murværk. Der skal laves en 
gennemgang af, hvor stort 



problemet egentligt er.  
 

5.  Økonomi 
a) Økonomirapport. Hvor ender vi i 2014? (Jesper) 

 

Der bevilliges penge til at slibe 
gulve i værksted og sætte 
lokalet i stand. 
Der vil blive tilsendt kode og 
password til X3B, så 
afdelingsbestyrelsen selv kan 
følge med i økonomien. 
 

6.  Orientering fra formanden:  
a) Hjemmeside – brug til aktuel information 
b) Aktiv beboer vil gerne starte senior”klub”. Hvordan 

understøtter vi bedst igangsætning. 
c) Kort status for planer om sammenlægning af 

varmemesterfunktioner. 
 

Det vil være smart, hvis der kan 
skrives servicemeddelelser på 
hjemmesiden f.eks. vedr. 
lukning af vand, elektricitet etc., 
således at man kan se på 
hjemmesiden, om der er noget 
galt, før end man kontakter en 
håndværker.  
Der bør laves nogle punkter på 
hjemmesiden, hvor beboerne 
løbende bliver orienteret om 
status er for vores 
moderniseringsprojekt 
(renovering via 
Landsbyggefonden).  
Jan og Bent vil deltage i et 
kursus vedr. hjemmesiden, 
således at de kan lære mere om 
mere faciliteter vedr. opbygning 
af den eksisterende hjemmeside. 
B: Aktiv beboer vil gerne 
starte en senior klub: 
Der er penge på konto 111 til 
støtte for denne aktivitet, det 
forventes at klubben opstarter i 
januar 2015. Bodil HØ 60 har 
meldt sig til denne aktivitet. 
C: Kort status for planer om 
sammenlægning af 
varmemesterfunktion: 
Der er endnu ikke noget nyt her 
om. Næste møde er den 
6.01.2015 

7.  Igangsætning af grupper / udvalg: 
a) Generel opfølgning på punkt 3 fra sidste møde: 

 

Ryan har været til en fantastisk 
workshop i 3b om renovering. 
Ryan og Jeannett melder sig til 
økonomidelen i det nye år.  
Der er desværre ingen 
børnefamilier der har meldt sig 
til fastelavn. Der er hængt sedler 
op og opfordringen blev 
gentaget ved julebanko. Der 
bliver derfor ingen 
fastelavnsfest i 2015, desværre.  
Bent, Jan og Hans Jørgen 
arbejder videre med 



hjemmesiden. 
8.  Personsager  

a)  
 

Sæbemængde bliver tjekkes på 
vaskeriets maskiner, idet en 
beboer klager over at tøjet ikke 
bliver rent. Det undersøges om 
sæbemængde kan justeres. 
 

9.  Kommende møder mv. 
Aftales! 
 

Første møde 02.02.15 uden 
deltagelse af Jesper. 
Jesper deltager 5 gange årligt 
inkl. budgetbeboermødet. 
Der afholdes 2 årlige 
beboermøder. 
 

10.  Evt. 
 

Sættes	  seddel	  op	  vedr.	  
nytårsoprydning	  og	  
champagne	  på	  basketbanen.	  
Beboerne	  opfordres	  til	  at	  
rydde	  op	  efter	  div.	  raketter	  
etc.,	  således	  at	  de	  ikke	  ligger	  
og	  flyder	  efter	  nytårsaften.	  	  

 
 
 

Husk hjemmesiden 
 

http://hedelyngen.3b.dk/   
 


