GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN
Ref. af bestyrelsesmøde d. 6. maj 2014 – afholdt i ”Auditoriet”, ”Værestedet”.
Tilstede: Leif Sommerdal, Henrik Friis, Erik Blicher-Hansen, Lars Jeppsson, Benny Frederiksen og
Bjarne Fritzbøger.
Afbud: Johnny Heidler og Niels Ulsing.
Dagsorden:
1. Velkomst og intro.
2. Gennemgang af ref. fra best.møde d. 27. marts 2014.
3. Forretningsorden.
4. Valg af sekretær.
5. Opfølgning på generalforsamling d. 24. april 2014.
6. Økonomi/budgetopfølgning.
7. Fastsættelse af årets overordnede mål.
8. Nedsættelse af udvalg.
9. Forslag om kunst-udflugt.
10. Henvendelser fra beboere m.v.
11. Fastlæggelse af møderække 2014.
12. Evt.

1. Velkomst og intro.
Leif S. bød som formand velkommen til et nyt bestyrelses-år til både genvalgte og nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det blev pointeret, at alle har tale- og forslagsret – men
evt. brug af stemmeret gælder blot bestyrelsesmedlemmer og ikke suppleanter.
2. Gennemgang af ref. fra best.møde d. 27. marts 2014.
”Den Gule By”s grundejerforening v. Zentropa har indbetalt aftalt medfinansieringsbeløb for
vejbump.
Blomsterkasse på Østre Kvartergade males ”Avedørerød”. Johnny H. bedes foranstalte dette.
Møde med borgmester vedr. beboerlokaler m.v. Johnny H. har tilskrevet borgmesterkontoret.
Niels U. bedes følge op.
”Dyrehaveport” v. skel mellem Grønningen og Quark-centret. Bjarne F. har aftalt med
Produktionsskolen, at der laves skitse og tilbud.
3. Forretningsorden.

Forslag til forretningsorden blev drøftet og vedtaget med enkelte rettelser. Er efterfølgende
fremsendt til bestyrelsens medlemmer og suppleant.
4. Valg af sekretær.
Bjarne F. blev valgt til sekretær for aktuel funktionsperiode. Sekretærens opgaver fremgår af
forretningsordenen…
5. Opfølgning på generalforsamling d. 24. april 2014.
Vi opfattede ikke mødeledelsen/dirigenthvervet som hensigtsmæssig. Det kan skyldes manglende
kendskab til forening og område, men det fungerede ikke som det burde.
Der burde have været powerpoint-opfølgning under de enkelte dagsordenspunkter.
Bestyrelsen henstiller til, at indkomne forslag indeholder beskrivelse og økonomisk overslag.
Desuden ses det som en principiel nødvendighed, at forslagsstillere selv møder op til
generalforsamling/beboermøde og præsenterer forslag..
Fremmødet til både forudgående beboermøde og til selve generalforsamlingen var mindre end
sidste år. Det kan skyldes, at indkaldelser var sendt til administratorer og ikke til
formænd/bestyrelser i boligforeningerne.
Bestyrelsen aftalte, at fremtidige ændringer i kontingent fremover vil blive noteret særskilt på
budget-bilag – og tydeliggøres i efterfølgende referat.
IP – administration bedes tilskrive boligforeningerne mhp tilsendelse af disses
generalforsamlingsreferater og opdaterede formands- og bestyrelsesvalg.
Aftalt, at Leif S. tager kontakt til IP – administration mhp evaluering af generalforsamling og
fremtidige samarbejdsrutiner.
Aftalt, at der indkøbes god vingave til afgående formand, Jens Hasemann. Bjarne F. klarer dette.
Aftalt, at Bjarne F. tager kontakt til kunstbibliotekar vedr. bevillingen til indkøb af MR .STRONG,
der sker på betingelse af, at fondsmidler m.v. kan muliggøre fuld finansiering af skulpturen.
Samtidig foreslås, at der arbejdes på, at MR. STRONG’s ophold i lejerne kan forlænges, selvom der
ikke indkommer nødvendig økonomi til køb…
6. Økonomi/budgetopfølgning.
Ny oversigt med korrekte budgettal fremsendes snarest fra IP – administration. Genoptages på
kommende møde mhp udredning og spørgsmål.
I fremsendt materiale er nævnt ”beskæring af hæk, Filmbyen” på kr. 15.000,-. Det er rettelig
beplantning af hæk på Filmby-vejen ind mod beboelse i Konstabelgade 11 – jævnfør tidligere
beslutning herom i bestyrelsen.

Bestyrelse og administration skal være opmærksom på beslutning om opdeling af likvid kapital på
konto i forskellige banker af hensyn til EU’s besluttede garantier for indeståender.

7. Fastsættelse af årets overordnede mål.
Bestyrelsen udarbejde følgende liste, der genoptages på kommende møde mhp prioritering af de
opstillede mål:












Etablering af fortov, gammel Byvej.
Beboerlokale.
Julebelysning.
Sti-udvidelse og ”Dyrehaveport”
P-pladser og ekstra lys v. P-plads – Magasingården/Artillerimagasinet.
Beboeraktiviteter.
MR-STRONG.
Skiltning (legende børn..).
Flere blomsterkasser ?
Legeplads – ekstraordinær vedligeholdelse.
Flere legemuligheder i lejren.

Desuden besluttede bestyrelsen at punkt vedr. affaldssortering i Avedørelejren optages som
selvstændigt punkt på førstkommende bestyrelsesmøde.
8. Nedsættelse af udvalg.
Grøn/hvid vedligehold

Johnny H. / Erik B.H.

Legepladsudvalg

Henrik F. / Lars J.

ASK (kunst, skulptur..)

Bjarne F. / Erik B.H. / Leif S.

Trafik

Johnny H. / Leif S. / Henrik F.

Hjemmeside

Leif S.

Beboeraktiviteter

Bjarne F. + sagsafhængigt….

Beboerlokale-udvalg (afsøgning af muligheder)

Leif S. / Johnny H.

Kontakt til administration Leif S. / Johnny H.
Udvalg vedr. grønne og økologiske tiltag ophører indtil videre p.gr. af for lille beboerinteresse.
9. Kunst-udflugt.

Bestyrelsen godkendte forslag om kunstudflugt til ”Skovhytten” i Værløse, hvor Jo Møller (bosat i
Avedørelejren) udstiller sammen med 6 andre kunstnere. Der kan max. Deltage 20 personer i
turen. Bestyrelsen bevilgede kr. 2.300 til entre, kaffe ,kage og beløb til oplæg ved Jo Møller.
Transport (egne biler) og forudgående frokost betales af deltagere.
Bjarne F. arrangerer og udsender indbydelser – de aktive, der har skrevet sig på
generalforsamlingens ”aktiv-liste” skal være blandt de første, der får invitationen.
10. Henvendelser fra beboere m.v.
Ingen aktuelle henvendelser
11. Fastlæggelse af møderække for 2014.
Bestyrelsen vedtog følgende møderække:


Torsdag d. 19. juni kl. 19.



Torsdag d. 14. august kl. 19.



Torsdag d. 11. september kl. 19.



Torsdag d. 9. oktober kl. 19.



Torsdag d. 6. november kl. 19.



Onsdag d. 3. december – julefrokost i ”Brøndbyskoven” kl. 18.

..den arbejdsomme sekretær booker mødelokale i ”Værestedet” og bord og julefrokost i
”Brøndbyskoven”…
12. Evt.
Leif S. overvejer forum på hjemmeside mhp dialog mellem beboere og bestyrelse om aktiviteter
og ideer.
Farvekode vedr. ”Avedøre-rød” er påsat Grundejerforeningens hjemmeside under ”vejledninger”.
…………
Husk næste bestyrelsesmøde d. 19. juni 2014 kl. 19. Dagsorden udsendes jfr. forretningsordenen.
Ref. og hilsner
Bjarne F.

