
30.04.2014 / RKA 
 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 29. marts 2014 kl. 19:00 – 21.00.  
 
 
 
Deltagere: 
Sven Larsen, He. 23  
Hans Jørgen Larsen, He. 163  
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Rune Korsholm Andersen, He.  201 
Myrna Nørgaard, He. 185  
 
Afbud: 
Ryan Hansen, He. 103  
Jeannette Pautsch, He.  27 
 
 
 Dagsorden 

 
Referat 

1.  Valg af referent 
 

Rune blev valgt 

2.  Godkendelse af referat fra forrige møde – onsdag 
26. marts 2014 

o Se referat fra Jeanette. 
 

Referatet godkendt med en enkelt 
korrektion til punkt 3.5: potentiller langs 
Højsletten genplantes ikke nu. 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Renovationsordning. Tilpasset 

informationsmateriale til Hedelyngen og aftale om 
implementering herunder ansvarspersoner på 
hvert torv. (Sven) 

b) Eftersyn af redan og installation af fugtmålere. 
c) Ladestandere til el-biler. Info fra driftschef. 
d) Vedligehold af udhuse og hegn. Materiale til 

udbud? 
e) Grønt vedligeholdelse – diverse 
f) Faldunderlag på store legeplads 

 
a) Informationsmateriale gennemgået – 

Sven retter enkelte punkter om farligt 
affald og deponi. 
Information om renovationsordningen 
tages op på det næste beboermøde.  

b) Rune undersøger priser for fugtmålere 
yderligere til næste møde. 

c) Ingen info fra driftchefen 
d) Ingen info fra driftchefen – Sven 

rykker igen 
e) Vi har fået tilbud på udlægning af jord 

samt beplantning af græs i 
Trylleskoven til en pris af 22.800. 
Sven undersøger om dette vil 
forhindre yderligere spiring af 
underskov. Hvis dette er tilfældet, vil vi 
acceptere tilbuddet. 

4.  Udlejning af supplementsrum til bedsteforældre 
o Drøftelse af forslag herom til fremlæggelse på 

beboermødet den 7.05.  
 

 
Forslaget blev drøftet 
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5.  Forberedelse af beboermøde den 7. maj 

a) Regnskab for 2013. 
b) Indkomne forslag fra beboere 
c) Aftale om ansvar for diverse opgave 

 
a) Intet. Poul Erik gennemgår på 

beboermødet. 
b) Der er kommet to forslag 
c) Sven gennemgår den sidste udvikling 

omkring helhedsplanen, Rune 
præsenterer det grønne regnskab 
Hans Jørgen gennemgår forslag om 
udlening af supplementsrum. 
Poul gennemgår konto 119.  

6.  Økonomi:  
o Kommentarer til de aktuelle regnskabstal 

 

 
Ingen kommentarer 

7.  Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen”. (fast 
punkt) 

o Seneste nyt 
 

Intet nyt 

8.  Orientering fra formanden:  
o Ny driftschef fra 1. maj. 

 

Vores nye driftschef hedder Jesper 

9.  Personsager  
 

Gennemgået 

10.  Kommende møder mv. 
Aftale om kommende møder frem mod sommerferien. 
Medbring kalender! 
 

Næste møder:  
tirsdag d. 20. maj 2014 kl 19.00 
tirsdag d. 24. juni 2014 kl.19.00 

11.  Evt. Genopmaling af gule felter på 
parkeringspladser. Sven undersøger om vi 
selv kan gøre det via 
ejendomsfunktionærerne..  
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