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GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN 

REFERAT AF ORD. BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 7. APRIL 2016 – 

afholdt hos Bjarne F. 

Tilstede: Leif Sommerdal, Johnny Heidler, Erik Blicher-Hansen, Lars Jeppsson, Tina Nordahl-Jensen, 

Niels Ulsing, Bjarne Fritzbøger. 

Afbud: Henrik Friis, Rajka Jotanovitch. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Ref. fra forrige møde (17. marts 2016). Indskrivning af evt. rettelser og justering. 

3. Smedjen – seneste nyt. 

4. Beboermøde og generalforsamling d. 14 april 2016 – status på forberedelser. 

5. Økonomi. 

6. Zentropa-fest d.29. april 2016.  

7. Henvendelser. 

8. Nyt fra udvalg – Grøn Service, storskrald m.v. 

9. Evt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

2. Ref. fra forrige møde (17.marts 2016). 

Bestyrelsen besluttede, at afvente generalforsamlingsbeslutning vedr. leje af Smedjen, før 

besluttet kontakt til advokat mhp juridisk bistand i forhandlinger om lejekontrakt med kommunen. 

INFO-skilte: Hvis Hvidovre kommune betaler tilbud på skilte, som Grundejerforeningen har 

indhentet, så vil Grundejerforeningen forestå opsætning af disse (..det er væsentligt billigere end 

det tilbud, kommunen selv har indhentet). Grundejerforeningen ønsker ikke ejerskab til skiltene. 

3. Smedjen – seneste nyt. 

Der er omdelt sedler med indbydelse til arrangement i ”Bataljonen” 7. april 2016, hvor 

aktivgrupper vil gå i dialog med beboerne om foreslåede aktiviteter i ”Smedjen”, såfremt projektet 

vedtages på gen.forsamlingen d. 14. april 2016.  

Aktivgruppen har lavet et flot arbejde. 

4. Beboermøde og generalforsamling 14. april 2016. Status på forberedelser. 



 

2 
 

Tilmeldingsfrist var d. 4. april. Da der åbenlyst manglede flere formandsudsendelser af 

tilmeldinger, valgte bestyrelsen at udsende nyhedsbrev pr. med indbydelsen (Leif S. gør dette). 

Desuden slækker Bjarne F. lidt på tilmeldingsdato. (Efterfølgende er indkommet ca. 10 yderligere 

tilmeldinger – så vi nu er oppe på ca. 65..). 

Oplæg på beboermødet: Leif (beretning), Johnny (oplæg om grønt miljø, storskrald m.v.), repr. fra 

arb.gruppen vedr. Smedjen (oplæg og debat).  

Aftalt, at Leif S. kontakter A/B Magasingården og A/B Artillerimagasinet med ønske om 

visualisering af deres forslag om P-forbud. 

Inden generalforsamlingens afstemning om beboerhus i Smedjen, afholdes kort pause. 

Bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for det, mødes kl. ca. 17 i Bataljonen d. 14. april for 

praktisk forberedelse af arrangementet. 

5. Økonomi. 

Ingen overraskelser i økonomien. Der er på mødedato forbrugt kr. 144.000,- i 2016. 

Økonomirapport eftersendes til bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 

6. Zentropa-fest d. 29. april 2016.  

Bestyrelsen har fået invitation til reception i forbindelse med Peter Aalbæks og Lars von Triers 

fødselsdage. Repræsentanter fra bestyrelsen har tilmeldt sig individuelt – og ønsket beløb til gave 

fremsendes individuelt og privat. 

7. Henvendelser. 

Ældrerådet/Bent Aarrebo-Petersen har fremsendt forslag til Hvidovre kommune om øget 

trafiksikkerhed ved Avedøre Tværvej. Man genoptager i store træk Grundejerforeningens tidligere 

forslag om, at lade sti på Grønningen gå bag om Vandværk – og tillige etablere en form for 

markeret fodgængerovergang over Avedøre Tværvej. Borgmester henviser til kommende 

budgetforhandlinger – og meddeler tillige, at hun opfatter det som en god ide. 

Beboere i Østre Messegade ønsker træer på Grundejerforeningens areal mellem NEXUS og 

”Tinsoldsten” fældet. De (træerne…) er angiveligt selvsåede og opfattes til gene. Aftalt, at Johnny 

H. kontakter sagkyndig mhp vurdering af problemets omfang. Punktet genoptages. 

8. Nyt fra udvalg.  

Batteribokse: Vi har bestilt tre batteribokse til opsamling af brugte batterier. De placerres ved 

flaskecontainere. Boligforeningerne kan også bestille bokse. Nærmere instruks følger. 

Boligforeningerne skal selv opsætte boksene og bestille tømning, når de er fyldte. 

Storskrald: Der har ved de to sidste containeropstillinger til storskrald været fejldeponering i 

containerne. Indtil nu har vi reddet skærene ved hjælp af Grøn service, men hvis det fortsætter, vil 

ordningen overvejes stoppet. 
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Der er fortsat problemer med vognmands opsætning af skraldebure. Johnny H. er på sagen. 

GRØN SERVICE (v. Uno Apold): Arbejdet med vores nye grønne entreeprenør er godt i gang. Der 

gøres rent, kantskæres, frugttræ-beskæres og sker grøn vedligehold på legeplads. 

Legeplads: Sand skal udskiftes . evt. via Uno A. Johnny H. og Henrik F. er på sagen. 

Jasmin-busk ved Forstadsmuseet ønskes beskåret. Johnny H. på sagen. 

Store sten: På given foranledning er blevet placeret store sten på P-plads i Fægtegården 

(Konstabelgade) for at undgå parkering på græsareal. Der er fire store sten tilbage, hvoraf en 

ønskes placeret på hjørnet af Konstabelgade/Filmbyen. Sten-placering genoptages. 

Dyrehaveport: Lågen er defekt. Aftalt, at Uno A. reparerer for tilbud på kr. 2.000,- 

NO-SHIT skilte: Grundejerforeninegn bestiller 10 stk skilte på Produktionsskolen til opsætning 

strategiske steder i lejren. Bjarne F. bestiller skiltene. 

Evt. 

Lars J. foreslår, at der arbejdes med trampoliner (nedgravede) på f.eks. Benny Lane eller 

Grønningen. Desuden opstod ide om anlæggelse af parkour-bane. Aftalt, at Lars J og Henrik F. 

arbejder videre med planerne sammen med Werner Sperschneider fra Messegården, der er blandt 

ophavsmændene til ideerne. Bestyrelsen foreslår, at Cirkusmuseum kunne inddrages som 

medsponsor, da mange besøgende børn vil kunne have glæde af de påtænkte tiltag. 

Ref. Bjarne F.  

 

 


