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12.05.2022 / JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Mandag den 04.04.2022 kl. 17:30 til 21.00 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Casper Lydolph HE 177 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Lis Lynge Brønholt HØ 22 
Driftschef Mikkel Selander ank. til budgetpkt 
 
Afbud: 
Peter Zøylner He 49 
Serviceleder Tobias Larsen 
Driftslederassistent Peter Hatting 
 

1.  Valg af referent  Jeannette 

2.  Godkendelse af sidste 
mødereferat  

Referatet fra mødet 08.03.22 godkendt 
 

3.  Drift 
 

1. Driften har foretaget markvandring, samt 
udfærdiget oversigt. Denne blev gennemgået 

2. Vask af containere – holder planen fra Herlev 
kommune? (Peter H) Driften følger op 

3. Placering af flere sten og ”det vilde”– status. Se 
foto med bil mellem nye sten. Peter H – afstanden 
mellem nogle af de udlagte sten mindskes og vild 
med viljeskilte nedsættes i jorden mellem stenene 

4. Stibelysning langs ”skolestien” mod Hedelyngen 
svigter periodisk (Jeannette). Elektriker skulle i 
gang når ”Fugten i jorden er væk!” Det må være 
nu. Peter H  

5. SSG vagtordning – plads til forbedring. Fungerer 
det nu? Peter H og Tobias 

6. Opfølgning på den store vandskade, og især hvad 
vi kan gøre for at hjælpe naboerne. Peter H og 
Tobias 

7. Opfølgningsliste - gennemgang (Peter og Tobias) 
8. Friis Andersen spørger til/om vandmålere , 
9. Fejlagtigt opkrævet vaskegebyr tilbagebetales  

 

4.  Opfølgning 1. YouSee og varsling af ændrede 
abonnementsvilkår. Status ved Casper – 
Hedelyngen kører fortsat videre på vores aftale 

2. Overtrædelse af parkeringsregler. Hvordan 
adviseres bilisterne og hvordan udmøntes 
advarsler fra DRIFT? Peter og Lis – Driften følger 
op 

3. Bevilling til nyt hegn mod champignongartneri ved 
hønsegården. -> Tilbud på hegn, inkl. 
træbeskyttelse modtaget og accepteres Hans 
Jørgen og Peter. Peter orienterer Hønselauget 
herom 
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5.  
f
r 

Økonomi 1. Aftale om kommentering til udkast for regnskab 
2021. Tjek igen på foreløbigt regnskab. 

2. Budget 2022 – løbende forbrug: Peter ingen 
bemærkninger. Peter laver udtræk fsva. 
gas/elforbrug i vaskeriet.  

3. Aftale om forløb for behandling af budgetforslag 
2023. Input fra markvandring hvad angår 
byggetekniske forhold, samt vedligehold af veje og 
stier. Mikkel sender os en opdatering af 
Hedelyngens langtidsplan. 

 

6.  Helhedsplan 
 

1. Opfølgning på mødet i Byggeudvalget den 
22.03.22 Lis og Hans Jørgen orienterede 
Evaluering - se særligt papir 
 

7.  Mødet fortsættes uden DRIFT Herefter fortsættes mødet uden deltagelse af Driften 
 

8.  Genintroduktion af 
Hedelyngens bytterum 
(byttebiks) 

Med Corona (Omikron) på tilbagetog er det nu tid til at 
genintroducere byttehjørnet. Driften foretager rengøring af 
byttebiksen. Birgit annoncerer åbningen? 
 

9.  Førstehjælpskursus – tilbud 
til beboere i Hedelyngen 

Linda – beboer i Hedelyngen – har tilbudt at afholde et 
førstehjælpskursus – dog uden bevis for Hedelyngens 
beboere. Birgit følger op på Lindas tilbud, også med 
driften fsva abonnement  
 

10.  Jubilæumsarrangement -> 
Midsommerarrangement 18.06 
 

Corona forhindrede afholdelse af vores 40 års 
jubilæumsfest. Som alternativ arbejdes nu hen imod et 
Midsommerarrangement den 18.06. Birgit og Casper 

11.  Planlægning af beboerevent 
 

Lis har planlagt beboerevent ”Vild med vilje” 
24.04.22, kl. 14:00 v/GTV.  

12.  Bestyrelsen drøfter økonomi, 
kommende arbejdsopgaver 
og prioriteringer 
 

Drøftet 

13.  Gensidig orientering: Møder 
mv. 

21.04.22. Områdemøde (Herlev, Ballerup mfl. Kl. 17:00 - 

19. Måløv Park beboerhus. Lis deltog 21.04. som 
dirigent på områdemødet.  
Netværksmøde m Mikkel S driftschef blev afholdt på 
2 mødedage. Hans Jørgen deltog i det ene og Lis i 
det andet.   
24.04.22: Vild med vilje arrangement i Hedelyngen (GTV) 
v/Lis 
26.04.22 Byggeudvalgsmøde i Hedelyngen kl. 15.00 Lis, 
Hans Jørgen, Peter H 
26.04.22.Invitation til ”Inspirationsaften” om at få beboere 
med til aktiviteter. Højstensgård kl. 18:00 – 21:00. Lis 
deltager 
27.04.22. Velkomstmøde i Fælleshuset kl. 18:30 – 20:00 
for nye beboere i Hedelyngen tilflyttet inden for de to sidste 
år. Jeannette deltager 
10.05.22. KABs kursusafdl. afholder inspirationstur – ”Vild 
med vilje” Afg. fra KAB-huset kl. 17:00. Lis og Jeannette 
deltager 
 
 
 



 

3 af 3 

 
18.06.22. Deltagelse i Folkemødet. Ingen deltagelse fra 
Hedelyngen 
18.06.22. Midsommerfest i Hedelyngen v/Birgit og 
Casper 
 
 

14.  Beboerhenvendelser  
 

Drøftet 

15. ” Evt.  
 
 

Næste afdl.bestyr.møde 17.05.2022 – Afbud fra 
Jeannette 

 


