
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Avedørelejren 
torsdag den 19. oktober 2017, kl. 19:00 
 
I mødet deltog:  
 
I mødet deltog: Hans Erik Jonsson, Hiroshi Hemmi, Britt Brink-Pedersen 
og Mette Klingsey (ref.) 
 
Afbud: Leif Sommerdal, Lars Jeppsson, Niels Ulsing, Johnny Heidler, Kjeld 
Petersen 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde/supplerende punkter til 
dagsorden  

2. Ensretning af Gl.Byvej – den videre process 
3. Lågen ind til Quark Centeret  
4. Terrasseudvidelse på Konstabelgade 11 – status 
5. Økonomi 
6. Status fra arbejdsgrupper  
7. Henvendelser fra beboere/foreninger 
8. Evt. 
 
 

Ad 1. Godkendelse af referat fra forrige møde/supplerende punkter til 
dagsorden 
Hiroshis referat fra forrige møde blev godkendt uden yderligere. 
 
Ad 2. Ensretning af Gl.Byvej – den videre proces  
Hvis kommunen fastholder, at der skal være fuld enighed, må dialogen 
imellem de involverede foreninger fortsætte. I fald andre løsninger skal 
drøftes, som fx et generelt parkeringsforbud på Gl. Byvej, må det bero på 
opbakning fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Avedørelejren. 



Mødet her skyder evt. yderligere drøftelser af sagen frem til det 
næstkommende møde, hvor der forventes at bestyrelsen er bredere 
repræsenteret. 

 
Ad 3. Lågen ind til Quark Centeret 
Ejerforeningen Konstabelgade 11 går sammen med AV2 om at bortfjerne 
lågen søndag den 22.11. Herefter må bestyrelsen på det næstkommende 
møde beslutte, hvordan resterne af lågen, som er gravet/støbt ned, 
bortfjernes. 
Tilføjelse: Aftalen blev overholdt og Hiroshi (AV2) gik sammen med Peer 
Sylvest Brink-Pedersen, Allan Ebert og Anders Lawaetz (alle 
Konstabelgade 11) om at hente lågen til storskrald. 
 
Ad 4. Terrasseudvidelse på Konstabelgade 11 – status 
Der har været afholdt et møde mellem formand og næstformand i 
Grundejerforeningen Avedørelejren og de involverede beboere på 
Konstabelgade 11 (A,C og D). Mødet resulterede i, at Konstabelgade 11 A 
endnu engang skal forsøge at skaffe den fornødne dokumentation på 
kommunen i form af målfaste tegninger over matriklen.  
Det lykkedes ikke at opnå neighed om en konkret løsning, men flere 
sådanne blev skitseret. En løsning vi dog tage sit udgangspunkt i konkrete 
officielle opmålinger. 
 
Ad 5. Økonomi  
Punktet blev ikke drøftet, da der ikke forud for mødet var fremsendt en 
status for økonomien. 
 
Ad 6. Status fra arbejdsgrupper  
Den af Lars fremsendte status på trampolinprojektet og den deraf 
følgende beslutning ønskede mødet at fremskyde, således at  
formand og/eller næstformand kan deltage i denne. 
 



Hiroshi kunne endvidere fortælle, at DONG Energy vil blive kontaktet med 
henblik på en specifik afklaring af deres ansvar for renovering af 
amaturer.  
I relation til Grøn Gruppes ønske om at drøfte cirkulær økonomi udestår 
punktet, da ansvarshavende Hiroshi har været bortrejst på ferie.  
 
Ad 7. Henvendelser fra beboere/foreninger 
Der var ingen. 
 
Ad 8. Evt.  
Mette har besluttet af udtræde af bestyrelsen på baggrund af 
kommunikation omkring sagen om terrasseudvidelser på Konstabelgade.  
Det tilstræbes, at der ved førstkommende møde opnås en afklaring af, 
hvem der herefter indtræder i bestyrelsen. 
 
På området for storskrald var der allerede tre dage før storskrald placeret 
en række ting til storskrald herunder en toiletkumme. Alle bør - via 
henvendelse til foreningsformændene - informeres om, at perioderne for 
storskrald naturligvis skal overholdes! 
 
 
 
 
  
 
 
 


