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17. juni 2016 / JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 16. juni 2016 kl. 19:00 – 21:00 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 143 
Poul Erling Nielsen, He. 167  
Jeannette Pautsch, He. 27 
Helen Andersen, Hø 66 
Lars D. Cetti, He. 5 
Peter Hatting - varmemester 
Afbud: 
Ryan Hansen, He. 103 
Jeannett Juul Svensson, He. 101  
Christian Yde Græns, He. 201 
 
 
 
 

1.  Valg af referent 
 

Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Opfølgning på liste med diverse 

småopgaver (Hans Jørgen og Peter) 
b) Asfaltering 
c) Cykelindsamling 
d) Sand – afhentning af gammelt sand 
e) Tid til at klippe hække. Mange private 

hække er alt for brede ud mod stier og 
pladser. De vælter for let. 

f) Bemanding i sommerferien (Peter, Sven 
og Brian) 

g) Stier 
h) Rutsjebanen 
i) Rengøring af motionsrum, værksted, 

møderum mv. 
j) Projektor i fælleshuset 

 

 
a) Listen blev gennemgået 
b) Der udføres arbejde med asfaltering i uge 26. Problemer med 

kloaker der ligger for højt 
c) Der gennemføres indsamling af ubrugte cykler den 20.06 
d) Noget af sandet bruges til afkøling af den udlagte asfalt. 

Resten køres bort snarest derefter 
e) Opfordring til at man klipper sin private hæk ind til ca. 15-20 

cm fra stammen, så de ikke fylder så meget mod stier og 
fællesarealer. Sven udarbejder en vejledning til klipning af 
hæk 

f) Peter informerede om bemanding i sommerferien. Peter og 
Sven holder ferie i ugerne 29, 30 og 31. Brian ferierer i 
ugerne 32, 33 og 34. Jesper har barselsorlov til og med uge 
33 

g) Stierne skrabes rene for græs til efteråret. Rutsjebanen på 
den store legeplads er midlertidigt afspærret og afventer 
reparation 

h) Peter hjemtager overslag på rengøring af hhv. motionsrum, 
værksted, gang og toilet 

i) Peter hjemtager overslag over udgifter til fastmontering af 
projektor i fælleshuset 

 
4.  Økonomi: 

Forbrug. Tjek selv status. 
 
Ser generelt OK ud. Mange fraflytninger belaster flyttekonto, som 
konsekvens skal overvejes hvorvidt konto 118 skal forhøjes. 
 

5.  Vedligeholdelsesregler: 
 
Aftale om det videre forløb (Helen) 

 

 
Helen er fortsat ankerperson på næste version fra Hedelyngen til 
administrationen. Vi aftalte at holde et møde i afd.best. alene med 
vedligeholdelsesregler som det eneste dagsordenspunkt. HJL 
indkalder. Alle bedes grundigt læse det udsendte materiale med 
administrationens kommentarer – se mail fra Jesper den 31.05.16 
med bilag. 
Peter fremskaffer ”velkomstmappe” fra 3B til orientering. 
 

6.  Status for ”Helhedsplan for 
Hedelyngen”: 
 
Status og aftale om det videre forløb  

3B udsender snart et digitalt spørgeskema til alle beboere i 
Hedelyngen (som har opgivet en e-mail) for at få et så grundigt 
kendskab som muligt bl.a. med utætte tage. Det er meget vigtigt 
at alle bruger de 10 til 15 minutter det tager, idet vi har brug 
for dokumentationen til Landsbyggefonden. 
 

7.  Orientering fra formanden: 
a) Hensyn 

a) Brug P-pladserne og ikke græsarealer.                              
Husk at vand er en ressource, der skal bruges med omtanke. 
Tænk også på omkostninger. Vis mådehold ved brug af vand 
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b) Bygningseftersyn i 10 udvalgte 
lejligheder 

c) Skilteprojekt 
d) ISTA 

 

til badebassiner. I m3 koster 57 kr. Tag hensyn til naboer 
hvad angår støj fra glade børn såvel i vand som på trampolin. 

b) Bygningssyn er gennemført, og vi afventer rapport til brug ved 
langtidsbudgettering.  

c) Skilte opsættes  
d) ISTA  

 
8.  Arbejdsgrupper / udvalg, status: 

a) Hvad vil vi med Hedelyngen: Fem 
Udviklingsgrupper 

b) Info om arbejdet med udbud af TV 
signal og data kabelføring. 

 

 
a) Hans Jørgen fortalte kort om et vellykket opstartsmøde den 

08.06.2016. Se hjemmesiden herom. Samme sted kan du 
læse om arbejdet i grupperne. Der er stadig gode muligheder 
for at deltage og dermed præge arbejdet.  

 
b) Bent (he 57) og Hans Jørgen har den 16.06.16 holdt møde 

med konsulenten og Jesper om det forestående udbud. 
Planen er, at udbudsmaterialet er klart til fremlæggelse og 
vedtagelse på beboermødet den tirsdag den 20.09.16 

 

2  Personsager 
a) Henvendelser fra beboere 

 

 
Henvendelserne blev behandlet 

3  Evt. 
Se hjemmesiden!!       

http://hedelyngen.3b.dk/ 
 

Og  
 

Facebookgruppen 
”Os i Hedelyngen” 

 
 

Næste planlagte møde: 
Onsdag den 24.08.16 med deltagelse af Jesper.     
Afbud fra Jeannette Pautsch.             
Beboermødet den 06.09.16 udskydes til tirsdag den 20.09.2016.  

 
 


