
 

 

24. februar 2015/HJL 

 
 
Referat for ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
 

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 – 20.00 i Mødelokalet 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He. 163 
Ryan Hansen, He. 103  
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Helen Andersen Hø 66 
Myrna Nørgaard, He. 185  
Jesper Jacobsen (Driftschef) 
 
Afbud:  
Jeannette Pautsch, He.  27 
Jeanett Juul Svensson He 101 
 
Referent: Ryan 

 

 
 

1.  Valg af referent. 
 

Ryan Hansen 

2.  Introduktion og indledning (Hans Jørgen) 
 
Problem med fejl på vaskemaskiner, og 
langvarig proces med evt. udskiftning. 
Stigende udgifter til reparation. 
 

Vores vaskeri har 13 år på bagen. Indenfor det sidste 
halve år har der desværre været stigende 
omkostninger til reparation af maskinerne. 
Vaskeriet er et vigtigt samlingssted og skal derfor 
fungere optimalt hele tiden. 

3.  Info om muligheder for at købe brugt udstyr 
svarede til de nuværende maskiner 
(Jesper)  

 

Indtil der foreligger en beslutning fra beboermødet i 
maj, har bestyrelsen besluttet at indkøbe eller leje en 
vaskemaskine magen til dem vi har, som erstatning for 
vaskemaskine nr. 6. Prisrammen er ca. 10.000 kr. 
Den lille Miele vaskemaskine der har erstattet no 6 er 
tages ud af drift.  

 

4.  Info om muligheder for udskiftning af 
maskiner i 2016. Groft overslag over 
anskaffelsespris inkl. installation og 
tilkobling til betalingssystem. (Jesper) 

 

Vi vil på beboermødet i maj bede om bemyndigelse til, 

allerede i foråret/sommer 2015, at erstatte de 

nuværende maskiner med 6 nye vand- og 

energibesparende vaskemaskiner samt 3 nye 

luftvarmepumpe tørretumblere. Vi beholder så vidt 

muligt betalingssystemet samt rullen og centrifugen, 

da de ikke er slidte. Vi regner med, at det kan gøres 

uden huslejestigning, da pengene kan tager fra vores 

langsigtede henlæggelser. Alt sammen under 

forudsætning af, at der indkommer fornuftige bud. 

5.  Afklaring af, hvad vi gør på kort sigt (så vidt 
muligt) 

 

Driftschef Jesper Jacobsen kontakter straks en 
leverandør med henblik på leje af en 
erstatningsmaskine for maskine nr. 6, ligesom han vil 
hjemtage tilbud fra 3 forskellige leverandører, så 
beslutningen vedrørende vaskeriet kan træffes på 
beboermødet i maj. 
 
Bestyrelsen og driften håber, at det kan afhjælpe både 
det akutte og det langsigtede problem 

Husk nu hjemmesiden. Brug den!  
hedelyngen.3b.dk/   

 

http://hedelyngen.3b.dk/

