
 
 

 

Grundejerforeningen Avedørelejren 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 19. juni 2014 hos Bjarne F. 

Tilstede: Leif Sommerdal, Erik Blicher-Hansen, Johnny Heidler, Bjarne Fritzbøger, Lars Jeppson (fra 
pkt. 3), Niels Ulsing (fra pkt. 3), Henrik Friis. 

Afbud: Benny Frederiksen. 

Dagsorden: 

1. Ref. fra forrige møde (6. maj 2014). 
2. Økonomi/budget/opfølgning. 
3. Affaldssortering. 
4. MR – STRONG 
5. Huller i hæk. 
6. Skilte vedr. legegade. 
7. Fortov, Gl. Byvej. 
8. Sti til Avedøresletten. 
9. Beboerlokale. 
10. Loppemarked. 
11. Avedørelejrens Forum. 
12. Fastsættelse af overordnede mål. 
13. Henvendelser. 
14. Nyt fra udvalg. 
15. Evt. 
16. Næste møde. 

 

1. Ref. fra forrige møde (6. maj 2014). 

Opfølgning fra generalforsamling: Forventninger til, hvem der står for hvad og kvaliteten i 
udførelsen afstemmes med IP – adm. inden næste års generalforsamling. 

2. Økonomi/budget/opfølgning. 

Bestyrelsen gennemgik kontoudskrift og forbrugsstatus. 

Indtægt fra ”Bump-projekt” skal flyttes fra status til drift.  

Vedr. ”have/gårdlaug” er faktura fra K.E. entreprise kontoret forkert, hvilket medfører en ukorrekt 
budgetafvigelse. (Det har senere vist sig, at vi så på et forkert bilag. Det korrekte bilag er 
videreformidlet til Johnny H. som undersøger, hvilken konto, det hidrører). 

Generelt er der dog ikke meget tilbage til ekstraordinære tiltag vedr. grønne områder. 

Honorar til Jo Møller skal konteres under ”beboeraktiviteter”. 



 
 

 

Kontonr. 1905 ”øre-afrunding” foreslår bestyrelsen bliver justeret. 

Generel forbrugsstatus ser fornuftigt ud i forhold til tidspunktet på året. 

Aftalt, at Leif S. kontakter IP-adm. om forholdene. Bestyrelsen forventer, at de bliver ajourført 
inden førstkommende bestyrelsesmøde. I modsat fald vil Leif S. tage et møde med IP-adm. vedr. 
samarbejdet fremover. 

3. Affaldssortering. 

Erik B.H. har holdt møde med Teknisk Forv., Hvidovre kommune vedr. affaldscontainere ved 
boliger på Alarmpladsen. På mødet meddelte Tekn. Forv., at containerne skulle udskiftes… 

Bestyrelsen nedsatte udvalg bestående af Erik B.H., Johnny H. og Leif S. Udvalget skal arbejde med 
forslag til helhedsløsning for områdets affaldsordning. Udvalget afrapporterer til bestyrelsen inden 
jul 2014 m.h.p. forslag til fælles tiltag og videre procedurer. 

4. MR. – STRONG. 

Bjarne F. orienterede om møde med Kulturel forv. og kunstner Poul Weile vedr. skulpturen MR. 
STRONG’s fremtid i Avedørelejren. Kulturel forvaltning trækker sig ud af samarbejdet om 
ansøgning af fondsmidler – efter at de to års arbejde med ansøgninger kun har medført tilsagn fra 
NORDEA fond og Grundejerforeningen på i alt kr. 40.000. Herudover indgår kommunens to årige 
leje med ca. 24.000 kr. i det samlede provenue. 

Grundejerforeningen har efterfølgende haft kontakt til Forstadsmuseet om kompagniskab om 
fortsat ansøgningsprocedure – evt. med beløb fra Grundejerrforeningen til ”leje med forkøbsret” i 
ny periode. Pt overvejer Forstadsmuseet denne konstruktion og vender tilbage til 
Grundejerforeningen med resultat af overvejelserne snarest. 

Kunstner Poul Weile er bekendt med den aktuelle situation og afventer resultatet heraf. 

5. Huller i hæk. 

Efter debat i bestyrelsen besluttedes, at gennemgangshul i hæk i Konstabelgade ind mod A/B 
Avedørelejren I lukkes. 

Foranlediget heraf giver Johnny besked til K.E. Entreprise, at hækkene i området trimmes til højde 
på 140 cm. 

6. Skilte vedr. legegade. 

Bestyrelsen drøftede ønske og tilbud om opsætning af legegade-skilte. Resultatet heraf blev, at 
bestyrelsen ikke finder, at behovet er til stede; skiltning med 30 km/t zone ved indkørsler til lejren 
plus de nyligt monterede vejbump opleves som gode og pt dækkende foranstaltninger. 

 

 

 

7. Fortov, Gl. Byvej. 



 
 

 

Den besluttede etablering af fortov på Gl. Byvej er i gang. Aftalt, at Johnny H. kontakter Teknisk 
Forv. vedrørende P – forbuds skilte, der skal rykkes til den anden side af vejen – også ved området 
ud for daginstitutionen ”Tinsoldaten”. 

8. Sti til Avedøresletten. 

Johnny H. meddelte, at Teknisk Forv. har sagt OK til sti til Avedøresletten bag om vandværket og 
forsvarets boliger. 

Bjarne F. meddelte, at han har rykket Produktionsskolen for skitse og tilbud på ”Dyrehaveport” i 
skel mellem Grønningen og sti til Quark-centret. 

9. Beboerlokale. 

Efter dette års sommerferie forventer bestyrelsen møde med borgmester Helle Adelborg vedr. 
afsøgning af muligheder for beboerlokale plus drøftelse af øvrige tiltag af fælles interesse i 
området. 

10. Loppemarked. 

En gruppe beboere med Jette Hansen som kontaktperson meddeler, at man ønsker at holde 
loppemarked d. 17. august 2014 på Alarmpladsen. 

Bestyrelsen aftalte, at Lars J. kontakter Teknisk Forv. (Michael Daugaard, Vej & Park) om formelt 
tilsagn om benyttelse af pladsen. 

Bestyrelsen godkendte ansøgning om beløb på kr. 1.200 (fra konto vedr. beboeraktiviteter) til 
annoncering om loppemarkedet i Hvidovre avis. 

11. Avedørelejrens Forum. 

Leif S. og Erik B.H. arbejder videre med web-forum til brug for dialog mellem beboere i området. 

Foranlediget heraf udarbejder Henrik F. og Lars J. kort INFO papir om Grundejerforeningens 
arbejde og ønsker om dialog med beboerne. Papiret skal være klar til uddeling på loppemarkedet 
d. 17. august 2014.  

12. Fastsættelse af overordnede mål for perioden indtil kommende generalforsamling. 

I forlængelse af drøftelse på forrige møde besluttede bestyrelsen, at arbejde med følgende 
overordnede, prioriterede og konkrete mål i perioden: 

 Etablering af fortov. 

 Beboerlokale. 

 Julebelysning. 

 ”Dyrehave-port” 

 Legeplads. 
 

13. Henvendelser. 

”GUL” Festival. Er afholdt i og omkring Fægtesalen. 

Cirkusmuseet – inviterer til åbningsreception på udstilling om ”ny-cirkus” d. 26. juni 2014.  



 
 

 

Henvendelse fra Troels R. i A/B Avedørelejren II. Han føler sig forulempet af boldspil udenfor 
vinduer. Desuden meddeler han, at gående trafik tæt på vinduer er generende og foreslår 
”diskretionshæk” eller lignende. Aftalt, at Leif S. kontakter A/B II’s bestyrelse med henvisning til at 
boldspil hører til på ”Benny Lane”. Desuden tager Leif en dialog med Troels R. vedr. problemer 
med gående færdsel. 

Erik B.H. argumenterede på mødet for tilsendt forslag om flere legeredskaber på legepladsen – 
især for mindre børn. Legepladsudvalget (Henrik F. og Lars J. ) indtænker dele af forslaget i fortsat 
udvikling af legepladsen. 

SGH -  Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre har fremsendt orienteringsbrev. Kan 
ses hos Leif S. 

Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til kommende arrangører af events i området om at 
man henviser parkering til P – pladserne på Filmbyen m.v., således at der ikke sker ophobning af 
parkering på området omkring Alarmpladsen. 

14. Nyt fra udvalg. 

Legeplads-udvalget: Der arbejdes med tilbud fra HENKA om udbedring af sprækker på 
legeredskaber/legehus. Desuden udskiftes sand i sandkasse. 

Skulptur og kunst (ASK): Der deltog 14 beboere i kunst-udflugten til ”Skovhuset” d. 24. maj 2014. 
Deltagerne gav særdeles positiv efterkritik af arrangementet. Jo Møller guidede på udstillingen. 
Honorar er efter aftale sendt til ham. Øvrige omkostninger efter aftale er udlagt af Bjarne F., der 
afleverede bilag herfor på mødet mhp snarlig refusion. 

Jule-belysning: Christina Sommerdal indkalder til nyt møde d. 22. juli 2014. Foreløbig deltager 
Jette Hansen og Johnny H. i mødet. 

Grøn vedligehold: Aftalt på mødet, at der skal laves hul i hegnet fra Filmbyen ind mod sti-system 
nord for lejren. Johnny H. kontakter Kim E. om udførelse heraf. 

Hjemmeside: Er opdateret og holdes løbende ajourført af Leif S. Input til forside m.v. modtages 
med glæde.. 

15. Evt. 

Intet at referere.. 

16. Næste møde – 

Afholdes efter aftale torsdag d. 14. august 2014 kl. 19 – i ”Værestedet”, lokale på 1. sal. 

Ref. Bjarne F. 


