
GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN 

Referat af bestyrelsesmøde 23. april 2012  - i Auditoriet, Værestedet. 

Tilstede: Jens Hasemann, Johnny Heidler, Rolf Larsen, Henrik Friis, Benny Frederiksen Leif 

Sommerdal, Bjarne Fritzbøger. 

Dagsorden: 

1. Dialog med ”Kulturforeningen Hovedporten” 

2. Ref. fra forrige møde. 

3. Opdatering fra stående udvalg. 

4. Forberedelse af generalforsamling. 

5. Dialogmøde 

6. Henvendelser 

7. Evt. 

 

1. Dialog med ”Kulturforeningen Hovedporten” 

Bestyrelsesmødet indledtes med en dialog med Poul Møller og Erling Groth fra ”Kulturforeningen 

Hovedporten”, der var inviteret til at orientere om kulturforeningens arbejde – og efterfølgende 

beslutning om evt. indmeldelse i kulturforeningen fra Grundejerforeningens side. 

”Kulturforeningen Hovedporten” arbejder for sammenhængskraft, aktiviteter og netværk i 

Hvidovres lokale kulturliv. Der er bl.a. tanker om friluftsbiograf i Avedørelejren og andre 

arrangementer. 

Kulturforeningen vil anbefale, at Grundejerforeningen for et mindre beløb vil kunne benytte 

Hovedporten 2 til mødevirksomhed for bestyrelsen. 

Efterfølgende besluttede bestyrelsen at indmelde Grundejerforeningen i kulturforeningen. 

Kontingentet er 400 kr. årligt. Jens H. går i dialog om brug af mødelokale. Bjarne F. er øvrig 

kontaktperson. 

2. Ref. fra forrige møde. 

Godkendt. 

3. Opdatering fra stående udvalg. 

 

 

 Grønne familier/bæredygtighed. 

Rolf L. har haft kontakt med Erik Christiansen, EBO-consult/Fjernvarmeværket om evt. 

udarbejdelse af kommisorium for bæredygtig energi m.v. i området. Udgift hertil påregnes at kunne 

skaffes via externe midler, der ikke belaster Grundejerforeningens budget. Bestyrelsen vil arbejde 

videre med dette – suppleret med anbefaling af ”lavpraktiske” tiltag, der umiddelbart vil kunne 

iværksættes som f.eks. opsamling af regnvand i tønder til havevanding m.v. 

 



 Trafik. 

Der er aftalt møde med Tekn. Forv. d. 10. maj 2012 kl. 16 om opsætning af trafik-bump i området. 

På mødet deltager Johnny H. og Benny F. – og måske Jens H. 

På mødet vil Grundejerforeningens repræsentanter tillige presse på for yderligere trafiksikre tiltag. 

 Renovation. 

I forbindelse med arbejdet med belysning af muligheder for delvist nedgravede skraldecontainere 

arbejder Leif S. videre med ledningsregister for området. Aftalt, at se på muligheden for, at 

registeret kan sættes på foreningens hjemmeside. 

De foreløbige erfaringer med forsøget med de delvist nedgravede skraldecontainere ved 

Hovedporten er gode. 

 Træer. 

Der bliver bestilt 4 træer yderligere til stien på Grønningen.  

 

4. Forberedelse af generalforsamling. 

Bestyrelsen gennemgik indkomne forslag. 

Til kommende bestyrelse genopstiller Rolf S. og Peter Neustrup ikke. 

5. Dialogmøde. 

I forlængelse af generalforsamlingen i ”Bataljonen” afholdes dialogmøde med spisning. Der er pt 

tilmeldt 32 personer til arrangementet. Det er et færre antal end tidligere års dialogmøder. 

Bestyrelsen besluttede, at drikkevarerne under generalforsamling og dialogmøde betales af 

Grundejerforeningen. 

6. Henvendelser. 

E/F Konstabelgade 11 har forespurgt om tilladelse til at etablere flise-ø til bænkebord. 

Grundejerforeningen foreslår, at man fremsender en konkret ansøgning, herunder beskrivelse af 

nøjagtig placering. Herefter genoptages punktet. 

7. Evt. 

Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal undersøge mulighed for større afkast af foreningens 

formue – herunder at kontakte ”My banker”. 

Et flertal i bestyrelsen ønsker fortsat udbetaling af skattefrit vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på 

1500 kr. årligt pr. person. Beløbet skal udbetales før ord. generalforsamlinger. 

Ref. og hilsen Bjarne F. 


