GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN
Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 14, august 2014 i ”Værestedet”.

Tilstede: Henrik Friis, Benny Frederiksen, Lars Jeppsson, Leif Sommerdal og Bjarne Fritzbøger.
Afbud: Johnny Heidler, Niels Ulsing, Erik Blicher-Hansen.
Dagsorden:
1. Ref. fra forrige møde (19. juni 2014).
2. Godkendelse af nyhedsbrev.
3. Dialog med IP-adm.
4. Orientering og drøftelse af møde d. 4. august 2014 med borgmester m.v.
5. Boldspil i Avedørelejren.
6. Loppemarked.
7. Ønske fra A/B Avedørelejren I om opsætning af skur.
8. Julebelysning.
9. Ansøgning om opstilling af skulptur ved Østre Kvartergade 6 B.
10. Nyt fra udvalg.
11. Henvendelse fra Zentropa om afholdelse af arrangement d. 6. sept. 2014.
12. Indvielse af Produktionsskolens lokaler d. 12. september 2014.
13. Evt.
14. Næste møde.

1. Ref. fra forrige møde (19.juni 2014).
Hæk-højde på 140 cm. Johnny H. bedes følge op og pointere højden over K.E. entreprise.
Fortov, Gl. Byvej. Grundejerforeningen har modtaget henvendelse fra Tekn. Forv. med besked om,
at man accepterer flytning af parkering til modsat side og, at der ikke bliver tidsbegrænsning ved
”Tinsoldaten”. Kommunen effektuerer flytning af skilte.
”Dyrehaveport” ved indgang fra Grønningen til Quark-centret. Bjarne F. rykker Produktionsskolen
for tilbud.
Avedørelejrens Forum. Leif S. og Erik B. – H. har drøftet emnet og arbejder videre med det.
2. Godkendelse af nyhedsbrev.
I udsendt forslag tilføjes, at parkering på Gl. Byvej rykkes til øst-side.
Nyhedsbrevet trykkes af Henrik F. og medtages til uddeling på loppemarked på Alarmpladsen d.
17. august 2014.

Nyhedsbrevet sendes desuden til formændene/kontakterne for andels- og ejerforeningerne.
3. Dialog med IP – adm.
Omposteringer er nu foretaget som ønsket fra bestyrelsen.
Aktuel økonomisk status ser fornuftig ud i forhold til det vedtagne budget.
4. Orientering og drøftelse af møde d. 4. august 2014 med borgmester m.v.
Leif S., Johnny H. og Bjarne F. holdt på den nævnte dato det længe efterlyste møde med repr. Fra
Hvidovre kommune. Emner var: Ønske om beboerhus, koordinering af grøn vedligeholdelse m.v.,
trafik-sanering af Avedøre Tværvej og som sidste punkt julebelysning i lejren.
Ønsket om undersøgelse af leje af kommunale lokaler sker, da det ikke er muligt at leje sig ind hos
Zentropa vedr. beboerhusaktiviteter.
Mødet blev afholdt i en konstruktiv dialog. Referat af mødet vedhæftes referatet. Bestyrelsen
arbejder videre med de drøftede sager.
5. Boldspil i Avedørelejren.
Foranlediget af mailkorrespondance med beboer og bestyrelsesrepr. i A/B Avedørelejren II blev
boldspil på de grønne arealer drøftet. Bestyrelsen for Grundejerforeningen opfordrer til, at evt.
forslag om konkret placering af boldbane på Grønningen fremsendes med angivelse af ønske om
placering, udstyr, mål m.v. plus økonomisk overslag.
6. Loppemarked.
Alt er klar til loppemarkedet d. 17. august 2014 på Alarmpladsen. Annonce og artikel er i Hvidovre
Avis og der er sat opslag op i lokale butikker, Avedøre Kirke m.v. Pt er ca. 45 tilmeldte boder.
7. Ønske fra A/B Avedørelejren I om opsætning af skur.
A/B Avedørelejren I ønsker for egen regning opstillet skur på ca. 18 m2 på græsareal ved hjørnet af
Filmbyen og Konstabelgade. Skuret foreslås i form og farve som skur ved Konstabelgade 11 – og
benyttelsen skal ske til cykler m.v. som der ikke er plads til i boligforeningens gårdrum, hvor der er
meget trangt for foreningens 47 beboelser.
Grundejerforeningens bestyrelse tog en besigtigelse på det ønskede areal – og godkender
placering og design på skuret på Grundejerforeningens område, under forudsætning af tilladelse
fra Hvidovre kommune.
Avedørelejren I kontakter derfor efterfølgende teknisk Forvaltning med præcis beskrivelse af
placering plus udformning.
Foranlediget af ansøgningen vil formand Leif S. bede om aktindsigt vedr. opsat skur ved
Vandrerhjemmet ”Belægningen”.

8. Julebelysning.
Der er indkommet tilbud på julebelysning af træerne på Alarmpladsen. Indkøb, montering af
udendørs stik plus opsætning bliver kr. 40.200,Det er hensigten, at belysningen skal stå klar 1. søndag i advent 2014 (d. 30. november) og være i
gang hele december.
Belysningsgruppen arbejder videre på projektet – og medtænker evt. kommunal delfinansiering
jfr. pkt. 4.
9. Ansøgning om opstilling af skulptur ved Østre Kvartergade 6 B.
Leif S. søger om opstilling af privat indkøbt skulptur ud for indgang til privat beboelse på Østre
Kvartergade 6 B. Skulpturen er af Jørgen Minor betitlet ”Sprint”” og var på besøg i området ved
skulpturudstillingen i 2010. Bestyrelsen besluttede ud fra en konkret og individuel vurdering af
kunstværkets kvalitet og kunstnerens lødighed at godkende opstilling af værket på
Grundejerforeningens areal som ønsket.
10. Nyt fra udvalg.
MR. STRONG – Bjarne F. meddelte, at vi har fået afslag fra Forstadsmuseet om at indgå i
kompagniskab om fortsat fondansøgnings-arbejde vedr. indkøb af Mr. Strong. På den baggrund
besluttede bestyrelsen, at vi ikke alene magter opgaven. Det ønskede beløb for skulpturen anses
simpelthen for så stort, at vi ikke har mulighed for at skrabe de nødvendige midler sammen. Dette
meddeler Bjarne F. til Poul Weile (kunstneren bag værket) og til Trine Friederichsen,
kunstbibliotekar, Hvidovre kommune. Resultatet af dette bliver, at Mr. Strong afhentes og
angiveligt placeres i skulptursalgs-parken i Albertslund…
Foranlediget heraf har Leif S. haft kontakt til kunstner Jens Galshiøt om muligt køb af en eller to
skulpturer betitlet ”Balance-akten” – i samme kunstneriske kvalitet og til billigere pris. Bestyrelsen
vedtog at arbejde videre med dette projekt. Skulpturerne er 90 cm. store og påtænkes placeret på
2 stålstænger af ca. 6 meters højde. Vi er i forhandling med galleri X om evt. prøveopstilling og evt.
køb. Vi har tillige fået tilbud fra Jens Galshiøt.
Vi beder samtidig kunstbibliotekaren om at sende os oplysninger på NORDEA fonden, der var villig
til at støtte det tidl. Mr. Strong projekt med kr. 20.000,- Muligvis kan bevilget beløb medfinansiere
”Balance” indkøbet…
Aftalt, at Leif S. og Bjarne F. arbejder videre med det foreslåede indkøb evt. via besøg hos
kunstneren i Odense (benzin og bropenge er aftalt betalt af Grundejerforeningen). Skulpturerne
kan evt. opstilles i en prøveperiode, hvorunder bestyrelsen kan få en meningstilkendegivelse fra
de tilknyttede andels- og ejerforeninger om ønsket justering mellem budgetopstillede konti så evt.
køb kan muliggøres. Samtidig søges om kommunal godkendelse, da skulpturerne tænkes opstillet
på Alarmpladsen.
”SPIREN” – Leif S. meddeler, at Hvidovre kommune i kommende kulturtur-guide påtænker at have
foto og omtale af skulpturen ”Spiren”, som Grundejerforeningen indkøbte i 2010.

………………………………….
Ønske om opsætning af bænk på Grønningen – Benny F. ønskede på vegne af beboere i A/B
Avedørelejren II opsat bænk på grønningen. Aftalt, at Benny F. og Bjarne F. tager kontakt med
Produktionsskolens træværksted og aftaler indkøb og opsætning af prisbillig bænk. Samtidig
rykker d’herrer for ”Dyrehaveport” skitse.
……………………………..
Legeplads – Henrik F. rykker HENKA for aftalt ordre vedr. legepladsudstyr og –vedligehold.
11. Henvendelse fra Zentropa om afholdelse af arrangement d. 9. september 2014.
Zentropa meddeler, at man afholder firmaarrangement for Lemvig-Müller a/s d. 9. september. Der
vil ankomme ca. 750 personer i 20 busser. Musik vil ske i gården længst ude mod det indhegnede
areal og højttalerne vil vende bort fra bebyggelse. Desuden vil gående færdsel ske via Zentropas
arealer. Arrangementet finder sted fra tidligt på aftenen og indtil kl. 01.45, hvor deltagerne igen
hentes af busser.
Bestyrelsen besluttede at tage meddelelsen til efterretning – og anerkende, at vi er blevet
adviseret på forhånd. Samtidig ønskes efterfølgende en fælles evaluering med Zentropa af
forløbet. Aftalt, at Leif S. er på sagen…
12. Indvielse af Produktionsskolen d. 12. september 2014.
Bjarne F. har fået meddelt, at Produktionsskolen holder officiel indvielse af lokalerne i lejren d. 12.
september 2014 – og, at Grundejerforeningen får invitation til at deltage i arrangementet.
Aftalt, at Grundejerforeningen deltager – og at gaven bliver indkøb af blomster for ca. 400 kr. i
Produktionsskolens blomsterbutik.
13. Evt.
Grundejerforeningen ser med en smule bekymring på Produktionsskolens bygninger i ”Den Gule
By”, hvor skur-oplag, vinduesmaling m.v. ikke matcher den kvalitet, der efterhånden er opnået ved
renovering af de øvrige bygninger langs Filmbyen. Vi følger udviklingen og går i løbende dialog
med ledelsen af Produktionsskolen herom.
14. Næste møde.
Aftalt til torsdag d. 11. september 2014 kl. 19 i ”Værestedet”, mødelokale på 1. sal.
Ref.
Bjarne F.

