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09. april 2015/JMP 

 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Torsdag den 09. april 2015 kl. 19:00 – 21.30 i mødelokalet 
 
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He 143 
Poul Erling Nielsen, He. 167   
Helen Andersen, Hø86 
Ryan Hansen, He. 103  
Jeannette Pautsch, He.  27 
Jesper Jacobsen – Driftschef 
Sven til stede under økonomipunktet 
 
Ikke til stede: Jeanett Juul Svensson, He 101, Myrna Nørgaard, He. 185  
 
 
 

1.  Valg af referent 
 

Jeannette Pautsch 

2.  Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Referatet godkendt 

3.  Opfølgning på referat og 
driftsopgaver:   

a) Vaskeri, såvel almindelig drift som 
udbud. 

b) Markvandring opfølgning. Der 
mangler stadig nedtagning af 
bevoksning på mure og træværk. 

c) Bemanding med 
ejendomsfunktionærer 

 

a) Stor lejemaskine opsat. Jesper gennemgik 
modtagne tilbud på nyt vaskeri 

b) De beboere der endnu ikke har udført 
nedtagning af ødelæggende bevoksning på 
mure og træværk, vil modtage en skrivelse fra 
ejendomsinspektøren om at fjerne 
bevoksningen, eller rette henvendelse til 
ejendomskontoret  for at få hjælp til udførelsen 
af arbejdet 

c) Der er pt. fuld bemanding, plus ekstra person i 
en periode, på ejendomskontoret, hvilket kan 
give mulighed for yderligere vedligehold af de 
grønne områder i perioden uden sne og 
græsslåning 
 
 

4.  Driftssammenlægning 
a) Er der noget nyt fra administrationen 

om udspil? 

Intet nyt herom 
 

5.  Økonomi 
a) Præsentation af indkomne udbud.(se 

mail fra Jesper. Fortrolig information) 
b) Forslag til ændring af budget 2015 

som følge af evt. anskaffelse af 
vaskemaskiner allerede i2015 
(Jesper) 

c) Sammenlægning af supplementsrum 
og C4 – budget hertil - 
trækningsretsmidler?. (Jesper) 

d) Drøftelse af Jespers udkast til 10 års 
budget 

 

a) Jesper gennemgik de indkomne tilbud, som gav 
anledning til efterlysning hos tilbudsgiverne. 

b) Anskaffelse af nyt vaskeri kan rummes inden for 
eksisterende budget. Fremrykningen af 
udskiftningen af vaskeriet ønskes vedtaget på 
beboermødet 12.05.15 

c) Jesper undersøger muligheden for tildeling af 
trækningsmidler fra 3B som medfinansiering til 
ombygning. Der er pt ønske fra 2 C4 lejemål om 
sammenlægning af supplementsrum 

d) Drøftelse af Jespers udkast til 10 års budget, 
som fremsendes i endelig form til afdl. 
bestyrelsen 24. april 2015. Budgettet drøftes på 
afdl. bestyrelsesmødet  30. april 2015 og 
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fastlægges endeligt på afdl. bestyrelsesmødet 
19. maj 2015, hvor også Jesper deltager 

 
6.  Vedligehold af udhuse og hegn - 

tilbud 
a) Status – og forslag til aktiviteter. Det 

nødvendige arbejde skal udføres i 
forhold til passende årstid. Budget. 
Udbud?? (Jesper) 

 

Jesper gennemgår udhuse/hegn med en tømmer , 
hvorefter arbejdet iværksættes. På beboermødet tages 
stilling til hvorvidt beboerne, af hensyn til  afdl. økonomi, 
kan deltage i fjernelse af algebelægning og maling af 
hegn, udhuse/skure. 

 

7.  Forberedelse af beboermødet den 12. 
maj 

a) Afd. best emner bl.a. 
b) Forslag til ændring af bestående 

budget for 2015 som følge af evt. 
anskaffelse af nye vaskemaskiner 
(Jesper) 

c) Beslutningspunkt om 
sammenlægning af yderligere 
supplementsrum og C4 efter 
ansøgning. (HJL) 

 

a) Fremskyndelse af anskaffelse af nyt vaskeri 
– se tidligere 

b) Se tidligere 
c) Der er ønske fra 2 lejemål – se tidligere 

 
Gennemgang af punkter til beboermødet 

8.  Status for ”Helhedsplan for 
Hedelyngen”.  

a) Opfølgning på møde med 5-mands-
gruppen fra 3B den 24.03.15 og 
møde med Steffen Morild formand f. 
organisationsbestyrelsen den 
8.04.15. 

 

Opsamling på mødet med de 5 fra 3B´s administration, 
samt på mødet med Steffen Morild formand for 
organisationsbestyrelsen. 

9.  Orientering fra formanden:  
a) Bl.a. gennemgang af årsplanen – tjek 

hjemmefra. 
 

Gennemgang af årsplanen 

10.  Personsager  
 

Orientering omkring sag 

11.  Kommende møder mv.: Beboermøde 
om regnskab for 2014 den 12.05.2015. 
 

Næste afdl. bestyrelsesmøde afholdes 30. april 2015. 
Vigtigt punkt er drøftelse af udkast til budget for 2016. 
Der afholdes beboermøde 12. maj 2015 med 
godkendelse af regnskab for 2014  

12.  Evt. 
 
 
Brug hjemmesiden for hedelyngen: 
Hedelyngen.3b.dk 

Intet 
 

 


