
GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN 

Ref. af bestyrelsesmøde afholdt 6.. februar 2013 i ”Værestedet”. 

Tilstede: Jens Hasemann, Leif Sommerdal, Bjarne Fritzbøger. 

Øvrige: Afbud. 

Dagsorden: 

1. Dansk – Tyrkisk Kulturforening. 

2. Grundejerforeningens budget. 

3. Generalforsamling 30. april 2013. 

4. Lokalplanforslag 454 og forslag til tillæg nr. 5, kommuneplan 2009 – høringssvar. 

5. Smedjen. 

6. Fastelavn. 

7. Møde om Avedørelejrens 100 års jubilæum. 

8. Nyt fra udvalg (Vintervedligehold / Mr. Strong  / Kulturforeningen Hovedporten  / 

”Den Store Badedag” / Arb.gruppe vedr. aktivitets- og selskabslokaler). 

9. Ny administration. 

10. Næste møde. 

På trods af lavt fremmøde besluttede de tilstedeværende alligevel at afholde mødet for at opfølge 

nødvendige tiltag indenfor tidsterminer… 

1. Rundvisning og drøftelse af fremtid for bygningen, Dansk – Tyrkisk Kulturforening, 

Gl. Byvej. 

Jens H. og Leif S. indledte mødet med at referere fra inviteret besøg i Dansk – Tyrkisk 

Kulturforening (DTK) som fandt sted umiddelbart før mødet. 

 Bestyrelsen og DTK er enige om, at der skal udarbejdes strategi for, at DTK’s bygning på Gl. 

Byvej vil kunne mageskiftes mede Avedøre Bibliotek, som kommunen er på vej til at sætte til salg. 

Aftalt, at Leif S. laver skriftligt oplæg herom til involverede kommunalpolitikere – oplægget 

samordnes med DTK – og efterfølgende vil der evt. anmodes om spørgerunde med indlæg fra os i 

forbindelse med kommunalbestyrelsesmøde. 

2. Grundejerforeningens budget. 

Budgetforslag blev gennemgået og justeret. Det indsendes nu som bestyrelsens forslag til 

administrationen med henblik på behandling på generalforsamling. 

3. Generalforsamling 30. april 2013. 

Jens Hasemann oplyste, at det ikke var muligt at bruge ”Bataljonen” til formålet, da 

produktionsskolen har meddelt, at man i den pågældende uge holde lukket grundet 

kursusvirksomhed. 

Efterfølgende har vi kontaktet Zentropa, hvor Peter Aalbæk-Jensen meddeler, at man er villig til at 

finde egnet lokale til generalforsamlingen. Jens H. vil foreslå, at det bliver i BBR-bygning nr. 45, 

hvor der er planer om evt. kommende lejemål til selskabs- og aktivitetsøjemed for områdets 

beboere. 



4. Lokalplanforslag 454 og forslag til tillæg nr. 5, Kommuneplan 2009 – høringssvar. 

Bestyrelsen har indenfor tidsfristen fremsendt høringssvar på ovennævnte planforslag vedr. 

fremtiden for ”Den Gule By”. Vi afventer politisk behandling af planforslagene. Interesserede kan 

få høringssvarene ved kontakt til Jens H. eller Bjarne F. 

5. Smedjen. 

Jens H. har fået oplyst, at ”Smedjen” i Magasingade står tom og skal udlejes. Bestyrelsen ønsker 

besigtigelse, selvom lejen synes stor og beliggenheden ikke er hensigtsmæssig i forhold til tæthed 

til beboelser, når der måtte blive afholdt arrangementer. Efter bestyrelsesmødet har Hvidovre 

Kommune meddelt, at man selv har planer om benyttelse af bygningen – derfor er rundvisning pt 

aflyst.. 

6. Fastelavn. 

Grundejerforeningen giver tilskud på kr. 2.500,- til Forstadmuseets åbne fastelavnsarrangement 10. 

februar 2013. Grundejerforeningen vil på invitationer/flyers stå som med-sponsor. 

7. Møde om Avedørelejrens 100 års jubilæum. 

Jens H. deltog i planlægningsmøde d. 30. januar 2013 vedr. jubilæumsarrangementet, der afholdes 

29. juni 2013. Der var mange ideer – det ser ud til, at blive et stort og flot arrangement med vægt 

både på den militære fortid og de aktuelle aktiviteter. Grundejerforeningen er positiv overfor at yde 

tilskud – vores tilskud vil være baseret på aktiviteter af blivende værdi – muligvis i form af tilskud 

til QR-koder eller anden moderne formidlingsteknik. Desuden ønsker Grundejerforeningen en bod, 

hvor beboernes liv og muligheder kan præsenteres.  

Bjarne F. orienterede om, at han har henvist Zentropa til forstadsmuseet, da Zentropa også er 

interesseret i at deltage med aktivitetstilbud på dagen. 

Aftalt, at Jens H. følger op på vores tilskud og tilstedeværelse på jubilæumsdagen d. 29. juni 2013. 

8. Orientering fra udvalg. 

Vintervedligehold – Vi ønsker, at grusning/saltning dæmpes, hvis og når det er tilrådeligt. Desuden 

er vi af den opfattelse, at snerydningsindsatsen kan justeres lidt ned, når der er varslet aktuelle 

temperaturstigninger. 

Mr.Strong – Leif S. og Bjarne F. afholder møde 8. februar 2013 med Trine Friederichsen 

(Kunstbibliotekar) og Poul Sverrild (museumsdirektør, Forstadsmuseet) om placering og arbejde 

vedr. fondsmiddelansøgninger vedr. evt. fremtidigt indkøb af  Mr. Strong efter kommunens to årige 

lejeperiode. 

 Mødet er nu afholdt – parterne  blev enige om at arbejde på placering af Mr. Strong ud for 

”Fægtesalen” på fortovet ud mod vejkanten. Dette indebærer ændring af belægning og delvis 

indsnævring af vej, hvilket har positive trafiksikkerhedsmæssige aspekter. Næste skridt er afklaring 

af dette nye forslag i Forstadmuseets bagland og blandt Grundejerforeningens medlemmer – 

herefter indkalder Trine F. til nyt møde.. 

Kulturforeningen Hovedporten – Bjarne F. orienterede om generalforsamling i Kulturforeningen 

d. 11. marts 2013. Aftalt, at Bjarne F. (og måske Leif S.) deltager. Grundejerforeningen har den 



holdning, at Avedørelejren skal tilgodeses med aktiviteter – som f.eks. det flotte arrangement i 

efteråret 2012 ”Bryd Stilheden” med musik, spisning i ”Bataljonen”, Open Air Film og optræden. 

Jens H. sørger for betaling af kontingent for 2013.  

Store Badedag – Bjarne F. orienterede om kontakt med Zentropa om arrangement for lejrens 

beboere ”Den Store Badedag”. Foreløbig dato for aktiviteten er fredag 14. juni 2013.  

Arbejdsgruppe vedr. aktivitets- og selskabslokaler – I forbindelse med evt. leje af del af BBR 

bygning 45 hos Zentropa skal som aftalt nedsættes hurtigt arbejdende udvalg, der til bestyrelse og 

generalforsamling kommer med indholdsmæssig og økonomisk skitse til brug af lokalerne.  

Aftalt, at der indkaldes til møde i gruppen onsdag d. 27. februar 2013 kl. 19 hos Bjarne. Gruppen 

består af Leif S., Christina S., Bjarne F. og Jette H. plus en til to repr. fra A/B Magasingårdens 

aktivitetsudvalg. Bjarne F. udsender indkaldelse til mødet – og vil forsøge at kunne fremvise lokalet 

ved mødets start. 

9. Ny administration. 

Leif S. har modtaget 6 relevante tilbud på ny administrator af foreningen. Aftalt, at Leif S., Jens H. 

og Johnny H. holder møde herom mhp forslag til bestyrelse og generalforsamling. 

10. Næste møde. 

Som aftalt onsdag 6. marts 2013 kl 19. 

Ref. og hilsner 

Jeres 

Bjarne Fritzbøger 

  


