
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hedelyngen 25. februar 2014 
Deltagere:  
Sven Larsen, He. 23  
Hans Jørgen Larsen, He. 163  
Poul Erling Nielsen, He. 167  
Jeannette Pautsch, He. 27  
Rune Korsholm Andersen, He. 201  
Delvis: Områdechef, Thomas Blaabjerg Lund 
 
Afbud: 
Ryan Hansen, He. 103  
Myrna Nørgaard, He. 185 
1 
 

Valg af referent  Rune Blev valgt 

2 Godkendelse af referat fra forrige møde – den 29. 
januar 2014  
o Se referat fra Ryan.  

Godkendt 

3 Opfølgning på referat og driftsopgaver:  
o Gartnertilbud. Status for arbejder: Store 
Legeplads, Beplantning af nyt træ ved Fælleshus, 
rydning af underskov i Trylleskoven, plantning af 
nye akacietræer langs Skolestien  

Arbejdet er sat i gang og udføres snarest 

 o Hvordan sikrer vi nødvendig respons til 
beboere, som indmelder fejl ved bolig og 
bebyggelse mv, såvel fra kontor som til 
bestyrelse.  

Den der modtager henvendelse sørger for at vi 
giver svar. Skriftlige henvendelser besvares 
skriftlig. Hvis det ikke er mulig at svare straks, 
skal beboeren have at vide hvornår svar kan 
påregnes.  

 o Indsat mod ”utilsigtet” brug af tørretumbler for 
andres regning. Status 

Finn undersøger løsningsmuliugheder hos 
Elektrolux 

4 Ændret renovationsordning – øget sortering  
o Renovationsordning. Korrekt instruktion i 
sortering. Status. (det står ikke godt til med at 
sortere korrekt). Ny trykt vejledning. Og hvad så? 
Plan for udruldning. 

Som et forsøg, har vi fjernet en container til 
husholdningsaffald fra ét torv i forbindelse med 
at vi er begyndt at sortere plastik. Det har 
resulteret i at alle containere fyldes helt op. Vi 
følger hvordan det går, for at se om det er 
muligt at fjerne containere fra alle torve, da 
dette vil spare penge.  
Sven har rettet i informationsmaterialet fra 
kommunen.  Fremover, det vil sige når planen er 
send ud, samler ejendomsfunktionærerne kun 
specialaffald sammen én gang om måneden. 
Vi foreslår at der oprettes en 
affaldsrepræsentant fra hvert torv, som kan 
informere om den nye sorteringsordning – Sven 
forsøger at finde repræsentanter fra hvert torv. 



5 Økonomi  
Kommentarer til de aktuelle regnskabstal  

Foreløbig ingen bemærkninger 

6 Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen”  
o Møde med Per Bro og Claus Norup fra 3B den 5. 
marts kl 17:30 til 18.30 i  
Mødelokalet. Aktuelt: Hvad skal gennemføres af 
udvendig vedligeholdelse?  

Det er meget vigtigt at vi nu får styr på hvad der 
skal vedligeholdes og hvad ikke skal 
vedligeholdes fordi det bliver omfattet af 
helhedsplanen. 

 o (Skimmelsvamp indberettes til kontoret på 
udsendt skema.) 

Hans-Jørgen retter Runes udkast til og får det 
omdelt så hurtigt som muligt. Svarene skal i 
ejendomskontorets postkasse senest den 4. 
marts. 

7 Orientering fra formanden: Nyansat driftschef er 
desv. stoppet – konsekvenser?  

Vores områdechef regner med at finde en 
løsning i løbet af en uge.  

8 Personsager  
9 Kommende møder mv.  

Næste ordinære møde er onsdag den 26.03.2014. 
Aftale af møder frem mod  
sommerferien. Beboermøde.  

Næste møde er d. 16 marts 2014 kl 19.00 i 
mødelokalet. 

10  Evt. Sven undersøger priser på fugtmålere, da vi har 
problemer med redanventiler der drypper som 
ikke bliver opdaget.  
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