GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN
Referat af ord. bestyrelsesmøde d. 18. sept. i ”Værestedet”.
Tilstede: Claus Fischer, Jens Hasemann, Johnny Heidler, Henrik Friis og Bjarne Fritzbøger.
Afbud: Niels Ulsing, Leif Sommerdal, Casper Balsløv.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ref. fra forrige møde (30. august 2012).
Opfølgning af møde på Tekn. Forv. vedr. ”Den Gule By”.
Prisforslag vedr. grønne områder.
Status fra udvalg.
Evt. ny adm.
Evt.
Næste møde.

1. Ref. fra forrige møde (30. aug. 2012).
Det er A/B Regimentstokken, der er beliggende op mod kirke/spejdergrunden…
Ref. godkendt.
2. Opfølgning af møde på Tekn.Forv. vedr. ”Den Gule By”.
D. 4/9 2012 blev på Tekn.Forv. afholdt møde mellem repr. fra Grundejerforening, boligforeninger i
Avedørelejren, Zentropa og embedsværket vedr. planerne om øget boligudbygning i ”Den Gule
By”. Det blev fastslået fra Peter Ålbæk Jensen , at evt. udbygning af boliger ønskes at ske uden
forøgelse af bygningsareal. Desuden er planen, at de foreslåede boliger bliver på 120m2 og derover.
Mødet var af orienterende karakter – og forventes at blive fulgt op af lokalplansudarbejdelse og
deraf følgende høringsperiode.
På mødet blev bestyrelsesrepræsentanter fra Grundejerforeningen og Peter Ålbk Jensen enige om at
genoptage dialog om fælles forhold. Herunder mulighed for evt. benyttelse af lokaler og faciliteter i
”Den Gule By” for områdets beboere. Desuden gav Peter Ålbæk Jensen udsagn om delvis
finansiering af bump på Filmbyen.
Efterfølgende har Jens H. og Peter Ålbæk Jensen haft kontakt – og det forventes, at Peter Ålbæk
Jensen deltager i kommende bestyrelsesmøde (23. okt. 2012). Bestyrelsen vil her især arbejde på
dialog om delvis betaling af Filmbyens vejbump, ønske om møde-, værksteds- og selskabslokaler
og ønske om at kunne benytte Rodney-hallen (”olietønden”) til idrætsformål. Bestyrelsen ønsker ret
så bindende aftaler – og gerne med betaling for benyttelse af de evt. muligheder.

3. Prisforslag vedr. grønne områder.
Der er fra K.E. Entreprise modtaget prisforslag på kr. 109.000 (ex. Moms) på sti på Grønningen fra
den allerede etablerede sti via Cindersbanen til sti ved Zentropa .

Bestyrelsen afventer godkendelse fra Tekn. Forv. før evt. endelig beslutning. Tillige afventer
bestyrelsen fortsat kontakt med Tekn. Forv. om evt. senere sti-udbygning ud mod Avedøresletten
(landzone).
4. Status fra udvalg.
ASK.
Bestyrelsen udtrykte stor glæde over arrangementet 15. sept. 2012 ”Bryd Stilheden”. Aftalt, at
Bjarne F. mailer til Poul Møller (Kulturforeningen Hovedporten) og ”Bataljonen” med tak for
kompagniskabet om arrangementet og samtidig giver udtryk for, at vi også gerne fremover ser, at
”Bataljonen” vil holde brugervenlige åbningstider.
Bjarne F. orienterede om møde 12. sept., hvor Leif S. og han deltog i dialog med Trine
Friederichsen (kunstbibiotekar, Hvidovre kommune) vedr. ”Mr. Strong”. På mødet oplystes, at
Forstadsmuseet ikke umiddelbart ønskede at være med i ansøgningsgruppe om fondsmidler til evt.
køb af ”Mr. Strong”, da man ikke var tilfreds med placeringen på Alarmpladsen. Man ønsker ifølge
det oplyste, at skulpturen burde være placeret på Hovedporten ved indkørslen til lejren. Leif S. og
Bjarne F. aftalte med Trine F., at hun ville forsøge en fornyet dialog med Forstadsmuseet, da et evt.
køb af skulpturen vil være et aktiv for området – og Forstadsmuseet fagligt formodes at have
indblik i fondsansøgningsprocedurer m.v.
Desuden blev aftalt, at Trine F. kontakter Tekn. Forv. om bedre og mere præcis fastgørelse af
skulpturen. Tillige blev aftalt, at Bjarne F. kontakter personer/organisationer, der vil kunne hjælpe
med pejling af fondsmidler til evt. køb af skulpturen efter den toårige lejeperiode .
….
”Spiren” – aftalt, at Johnny Heidler formidler kontakt mellem K.E. Entreprise og Per Smed
(kunstneren) vedr. endelig fastgørelse af ”Spiren”. Desuden vil bestyrelsen arbejde videre med
ideen om belysning af ”Spiren” – evt. via solcelle-elektricitet.
5. Evt. ny adm.
Udskydes til kommende møde..
6. Evt.
Det blev nævnt, at det på længere sigt muligvis kunne være formålstjenligt at arbejde for en fælles
grundejerforeningen for beboelse i både den røde og den gule by i Avedørelejren.
7. Næste møde.
Aftalt til tirsdag 23. okt. 2012 kl. 19.
Ref. og hilsner
Bjarne Fritzbøger.

