
GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN 

Referat af ord. bestyrelsesmøde d. 27. marts 2014 – afholdt i 
”Værestedet”. 

Tilstede: Jens Hasemann, Niels Ulsing, Leif Sommerdal, Johnny Heidler, Lars Jeppson, Benny 
Frederiksen, Bjarne Fritzbøger. 

Afbud: Henrik Friis. 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af ref. fra forrige møde. (19. febr. 2014). 
2. Henvendelser. 
3. Status fra udvalg. 
4. Gravetilladelser. 
5. Møde m. borgmester. 
6. Generalforsamling. 
7. Budget/regnskab. 
8. Evt. 

 

1. Gennemgang af ref. fra forrige møde. (19. febr. 2014). 

Sti fra Grønningen til fårehold v. Quark-centret – Johnny H. rykker for svar. 

Vejbump – ”Den gule By”s grundejerforeningen v. Peter Aalbæk Jensen meddeler, at man vil 
betale for andel af vejbump. Man er villig til at betale kr. 35.000,- . Aftalt, at administrationen 
tilsender faktura på beløbet. 

Blomsterkasse på Østre Kvartergade – der er nu påsat trafikreflekser på den. 

Skraldespand – ekstra skraldespand på Filmbyen er opsat. 

Hæk v. Filmbyen – Hæk er plantet ved Filmbyen ind mod E/F Konstabelgade 11. 

2. Henvendelser. 

Jens H. oplyser, at beboer fra ejerforening, Alarmpladsen ønsker at stille op til bestyrelsen. 

Forslag fra Bjarne F. om at lade Produktionsskolen lave skitse og tilbud på en ”Dyrehave-port” i 
skel mellem sti på Grønningen og adgangen til Quark-centret – og såfremt, der bliver etableret sti-
adgang til fårefoldene, at der der opsættes en mindre ”Dyrehave-låge”. Forslaget blev vedtaget. 
Bjarne F. kontakter Produktionsskolen.  

3. Status fra udvalg. 

MR. STRONG – Hvis der ikke indkommer nødvendige tilsagn på fondsansøgninger om køb af 
skulpturen, vil bestyrelsen foreslå arbejdsgruppen, at der i fællesskab indgås aftale om symbolsk 



leje af MR. STRONG i en periode mere. Perioden skal samtidig ses som et udstillingsvindue for evt. 
salg af skulpturen, såfremt vi i endnu en periode ikke selv kan skaffe midler til køb. Aftalt, at Bjarne 
F. kontakter kunstbibliotekar Trine Friedrichsen herom. 

Grøn vedligehold – Trævedligehold i ”Kilen” ved ”NEXUS” er i gang. Johnny H. går i dialog med 
nabo til ”NEXUS” om areal og skur. 

Vi meddeler KE-Entreprise, at vi ikke ønsker mos-bekæmpelse i år. 

KE-Entreprise er i gang med græssåning af bare pletter på græsarealerne. 

4. Gravetilladelser. 

Dialog med Teknisk Forvaltning fortsætter. Driftsass. John Lykke har meddelt Johnny H., at der er 
strammet op på retablering af arealer efter fremmede entreprenører. Samtidig er meddelt, at vi 
meget gerne må meddele, når vi ikke er tilfredse med kvalitet af retableringer. 

5. Møde m. borgmester. 

Bestyrelsen afventer fortsat møde med borgmester vedr. muligheden for lokaliteter til 
beboeraktiviteter m.v. Bestyrelsen ønsker at afsøge flere muligheder: Benyttelse af ”Smedjen” / 
Vandværket eller øvrige ledige lokaler. Bestyrelsen pointerer, at vi har budgetmæssig mulighed for 
rimelig huslejedækning. Desuden ønskes mulighed for mere fleksibel lånemulig for lokaler i 
”Værestedet”. Aftalt, at Johnny H. rykker for mødet – og, at Niels U. følger op. 

6. Generalforsamling og beboermøde. 

Jens H. meddeler, at ”Bataljonen” serverer stegt flæsk med persillesovs / kylling til 
beboermøde/generalforsamlingen d. 24. april 2014. Der er samtidig lavet aftale om lærred, 
mikrofon og projector. Vi starter med spisning og almen orientering kl. 18 – og generalforsamling 
holdes kl. 19. 

Bestyrelsen skal møde 17.30… 

Carsten Hecht fra IP-adm. er i gang med at sende indkaldelser ud til formænd/kontaktpersoner, 
der indsamler deltager fra boligforeningerne. 

7. Budget/regnskab. 

Sidste afpudsning af budget og regnskab er i gang. Medsendes med indkaldelse til 
generalforsamling. Bestyrelsen foreslår stigning i medlemskontingent på 5 % for 2014 – og 
foreløbig ikke yderligere stigning i 2015.  

8. Evt. 

Forslag til forretningsorden genoptages på førstkommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. 

Ref. 

Bjarne F. 


