
GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN 

Ref. af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 –afholdt i ”Værestedet”. 

Til stede: Jens Hasemann, Johnny Heidler, Benny Frederiksen, Leif Sommerdal., Kasper Balsløv, 

Claus Fischer, Bjarne Fritzbøger. 

Afbud: Niels Ulsing. 

Dagsorden: 

1. Ref. fra generalforsamlingen 26. april 2012. 

2. Fordeling af arbejdsopgaver i den nye bestyrelse. 

3. Møde med kommunen. 

4. Henvendelser til foreningen. 

5. Opfølgning fra generalforsamlingen. 

6. Status fra udvalg. 

7. Administration. 

8. Kommende møder. 

 

1. Ref. fra generalforsamlingen 26. april 2012.  

Bestyrelsesmødet havde følgende rettelser til foreløbigt referat fra generalforsamlingen: 

”Tilstedeværenden bestyrelsesmedlemmer” – Leif Nielsen skal rettes til Leif Sommerdal. Niels 

Ulsing skal påføres som kommunens repræsentant. Henrik Friis skal påføres som 

tilstedeværendende suppleant. 

”Bestyrelsens årsberetning” – Foreningen er gået i samarbejde med Hvidovre kommune om 

ansøgning af fondsmidler til evt. køb af ”Mr. Strong”, som kommunen har lejet i 2 år. ”Mr. Strong” 

opsættes snarest på Alarmpladsen. 

Nederst s. 2 – Flg. skal slettes: ”Formanden oplyste, at det modsatte hjørne også vil blive bemalet”. 

”Fremlæggelse af der reviderede årsregnskab”. – BEMÆRKNING om indhentet tilbud fra 

forskellige pengeinstitutter, skal slettes. 

”Forslag fra bestyrelsen og foreningens medlemmer” – ad 1) Efter debat trak forslagsstiller forslag 

1 tilbage – midlertidigt. Midlertidigt skal slettes. 

”Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter” – Som bestyrelsesmedlemmer valgtes 

Benny Frederiksen, Bjarne Fritzbøger, Leif Sommerdal, Claus Fischer. Fra Hvidovre kommune er 

det fortsat Niels Ulsing, der er udpeget til bestyrelsen. 

  Som suppleanter valgtes Henrik Friis og Kasper Balslev. 

2. Fordeling af arbejdsopgaver i den nye bestyrelse. 

Den nye bestyrelse valgte følgende opdeling af arbejdsopgaver/kontaktpersoner: 

GRØN/HVID VEDLIGEHOLDELSE : Johnny Heidler, Claus Fischer. 

GRØN LEJR/ØKOLOGISKE TILTAG: Benny Frederiksen og Rolf Larsen. 



LEGEPLADS: Henrik Friis, Kasper Balslev. 

ASK/KUNST M.V. : Leif Sommerdal, Bjarne Fritzbøger, Peter Neustrup. 

TRAFIK: Johnny Heidler, Jens Hasemann, Kasper Balslev. 

HJEMMESIDE: Leif Sommerdal, Claus Fischer. 

ARRANGEMENTER (både for børn og voksne): Benny Frederiksen, Claus Fischer, Johnny 

Heidler, Jens Hasemann. 

KONTAKT TIL ADMINISTRATOR: Jens Hasemann, Johnny Heidler. 

GENERALFORSAMLING og DIALOGMØDE: Jens Hasemann, Leif Sommerdal. 

AFFALD/RENOVATIONSORDNING: Johnny Heidler, Leif Sommerdal. 

REFERATSKRIVNING: Bjarne Fritzbøger. 

3. Møde med kommunen. 

Repr. fra bestyrelsen afholdt 10. april 2012 møde med Tekn. Forv. Vedr. vejbump meddelte Tekn. 

Forv., at man indgår i projektet og vil foreslå, hvor bumpene skal placeres. Grundejerforeningen 

bekoster 75 % af udgifterne hertil. Oplæg fra Tekn. Forv. forventes drøftet på møde i Teknik- og 

Miljøudvalget 13. august 2012. Herefter påregnes snarlig opsætning af bumpene. 

4. Henvendelser til foreningen. 

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre (SGH) tilbyder gratis medlemskab i 2012, 

hvis vi melder os ind. Herefter koster det 5 kr. pr. medlem. Vi besluttede indmeldelse. Jens 

Hasemann er kontaktperson. 

E/F Konstabelgården rykkes for specificering af deres ansøgning om opsætning af fliseø, hvorefter 

bestyrelsen genoptager punktet. Jens Hasemann kontakter dem. 

 Bestyrelsen pointerer, at foreningens medlemmer (bestyrelsesrepr. fra de tilsluttede foreninger) er 

velkomne til efter aftale at deltage i ønskede punkter på bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen vil kontakte Zentropa om åbning af sti til boldbanerne jvf. oprindelig lokalplan. 

Bestyrelsen vil fortsat arbejde på øget samarbejde med kommune og selvejende institutioner i 

området.  

Hvidovre kommune ønsker redegørelse vedr. fældning af træ mellem Hovedporten og Fægtegården. 

 

5. Opfølgning fra generalforsamlingen. 

Boligforeninger i lejren SKAL oplyse navne og formandsændringer til grundejerforeningens 

formand. Man kan på foreningens hjemmeside kontrollere om nuværende kontaktperson fortsat er 

aktuel. Samtidig sender Leif Sommerdal mail til foreningerne med anmodning om svar på om 

kontaktoplysninger fortsat er gældende. 



6. Status fra udvalg. 

LEGEPLADS – Henrik Friis har bestilt supplerende legeredsskab hos HENKA. Bestyrelsen har 

tanker om på sigt at arbejde for en naturlegeplads evt. i et hjørne af ”Grønningen”. 

ASK/KUNST – Bjarne F. har været i kontakt med Dansk Billedhugger Samfund om ønsket 

skulpturudstilling i 2014. Bjarne F. og Leif Sommerdal er i kontakt med Hvidovre kommune om 

snarlig opstilling af ”Mr. Strong” på Alarmpladsen. Bjarne F. er kontaktperson til 

”Kulturforeningen Hovedporten”. 

7. Administration. 

Aftalt, at Leif Sommerdal arbejder videre med undersøgelse af attraktive alternative 

administrations-tilbud. 

8. Kommende møder. 

Bestyrelsen vedtog følgende møderækker for 2012: 

 Onsdag 20. juni. 

 Torsdag 30. august. 

 Onsdag 19. september. 

 Tirsdag 23. oktober. 

 Tirsdag 13. november. 

 Tirsdag 4. december (m. efterflg. julefrokost). 

Ref. og hilsner 

Bjarne Fritzbøger 

 

 

 

 

 


