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22. maj 2015/rh 

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19:00 – 22.00  
 
Deltagere: 
Hans Jørgen Larsen, He 143 
Ryan Hansen, He. 103  
Jeannette Pautsch, He.  27 
Jeanett Juul Svensson, He 101 
Helen Andersen, Hø 86 
Jesper Jacobsen - Driftschef 
 
Afbud: Poul Erling Nielsen, He. 167 
Myrna Nørgaard, He. 185  
 
 
 

1.  Valg af referent 
 

Ryan Hansen 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Godkendt 

3.  Opfølgning på referat og driftsopgaver:   
a) Vaskeri. Aftale om det videre forløb. (Jesper) 
b) Status for igangværende tømrerarbejde. (Jesper) 

 

a. Stillingtagen til hvilken af de 3 
udbydere der bliver valgt sker i næste 
uge Serviceaftalen er hos alle udbydere 
inkl. alt service i dagtiden på hverdage 
samt materialer og incl. årligt 
serviceeftersyn 
b. Materialer er indkøbt. Tømreren 
påbegynder Arbejdet i næste uge. 
Jesper vil undersøge muligheden for at 
ansætte en ungarbejder til forefaldende 
arbejde (maling af lægter). Hvis der er 
en interesseret ungarbejder i 
Hedelyngen skal du henvende dig til 
Jesper. 
Maling af hegn og skure vil forsøges 
udført som beboerarbejde efter 
nærmere aftale med tømmeren. Driften 
sørger for algefjerner, pensler og 
maling. Afdelingen vil hermed spare et 
betydeligt beløb i vedligeholdelse.  

 
4.  Økonomi 

a) Budgetforslag for 2016 drøftes med henblik på 
udformning til beboermødet i september.  

Økonomichef Solvejg fra 3B deltog i 
behandling af punktet. Budgettet blev 
gennemgået. Det lykkes at finde 
besparelser så huslejeforhøjelsen ”kun” 
bliver 1,99 % mod de administrativt 
foreslåede 2,33%. Budgetforslaget 
foreligges på beboermødet i september. 
Jesper undersøger hurtigst muligt om 
det er muligt at få penge fra 3B 
trækningsfond til sammenlægning af C4 
bolig og supplementsrum 
(boligforbedring da de større boliger er 
mere tidssvarende) 
 

5.  Opfølgning på beboermødet den 12.05.2015 
a) Diverse 

Ad vaskeriet: Ifølge udbud bliver de nye 
maskiner bliver leveret med højere 
sokkel og dermed placeret ergonomisk 
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 bedre. 
Træerne som beboermøde vedtog 
skulle fjernes vil blive fjernet ,når de er 
afblomstret. Der er ikke budgetteret 
med ny beplantning i dette års budget. 
Ad. Sammenlægning: Arbejdet med 
sammenlægning af C4 og 
supplementsrum sættes i gang snarest 
muligt. 
Ad skiltning: Afdelingsbestyrelsen 
undersøger forskellige muligheder for 
skiltet oversigt over placering af 
boligerUdvalget for TV forsyning 
arbejder frem mod forslag til næste 
beboermøde. Se hjemmesiden. 
 

6.  Driftssammenlægning 
Status. 

 

Intet nyt. Afventer snarligt mød mellem 
driften og de forskellige afdelinger 
 

7.  Status for ”Helhedsplan for Hedelyngen”.  
a) Opfølgning generelt. 

 

Intet nyt ud over det der står i referatet 
fra beboermødet (foreligger snart på 
hjemmesiden) 
 

8.  Orientering fra formanden:  
 

 

I forbindelse med Finns ophør med 
udgangen af maj afholder han reception 
i materialegården den 29.05.2015 fra kl 
12.00. 
 
Jens har fået forlænget sin ansættelse 
med 3 måneder i Finns fravær  
 
Vi har sendt vores overvejelser  om 
kvalifikationer til kommende 
varmemester til områdechef Thomas. 
Grundet uafklaring om evt. 
driftssamarbejde, er det endnu ikke 
muligt at definere indholdet præcist. Vi 
ønsker at deltage i afsluttende samtaler. 
. 

9.  Kommende møder mv. 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde 17.06.2015 
kl 19.00 
 
Pga. tidsnød vil  forslag til skiltning i 
Hedelyngen blive taget på senere møde 
 

10.  Evt. 
 

Husk hjemmesiden 
Hedelyngen.3b.dk 

http://hedelyngen.3b.dk/ 
 

 
 
 
Referent: Ryan He 103 


