GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN.
Referat af bestyrelsesmøde 16. april 2015.

Tilstede: Leif Sommerdal, Benny Frederiksen, Erik Blicher-Hansen, Johnny Heidler, Lars Jeppsson,
Niels Ulsing, Bjarne Fritzbøger.
Afbud: Henrik Friis.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Referat fra forrige møde (19. marts 2015).
Orientering om affaldsmøde med teknisk Forvaltning.
Planlægning af beboermøde/generalforsamling 23. april 2015.
Henvendelser
Øvr. foreliggende sager.

1. Referat fra forrige møde (19. marts 2015).
Alarmpladsen – Leif S. har talt med Tekn. Forv. om belægningen på Alarmpladsen. Fra Tekn. Forv.
meddeles, at det er samme slags belægning som er pålagt for 10 år siden. Bestyrelsen anser
fortsat overfladebelægningen for tvivlsom. Dette har vi flere gange gjort opmærksom på.
Bestyrelsen foretager ikke yderligere akutte tiltag, men følger sagen.
Skure – Teknisk Forv. (v. Kjeld Hielscher) inviterer til møde vedr. lokalplan og div. ønsker om
opsætning af skure i området. Leif S., Henrik F. og måske Johnny H. deltager.
Dyrehaveport – Martin (forstander, Produktionsskolen) har kontaktet bestyrelsen – skolen
tilbyder, at opfylde grundejerforeningens kvalitetskrav til porten, da man ikke har det godt med at
skulle nedrive den. Bestyrelsen anerkender dette, og Erik Blicher- Hansen fra bestyrelsen
udpegedes som kontaktperson i sagen.
2. Orientering om affaldsmøde med Teknisk Forvaltning.
Leif S. og Johnny H. har 14. april d.å. været til møde med repræsentanter fra Tekn. Forv. vedr.
storskraldsproblematikken i området.
Mødet blev oplevet som fremadrettet og konstruktivt.

I den nuværende ordning afhentes storskrald efter aftale med udpegede repræsentanter fra
boligforeninger m.v. Skraldet sorteres og afhentes af forskellige vogne. Der afhentes ikke elapparater og porcelæn. Der har været store problemer med ordningen, bl.a. går der tid mellem
udsætning af storskrald og afhentning. I disse perioder vokser bunkerne.
Der foreslås, at der opsættes 3 – 5 containere weekenden over hver 8. uge, således at de opsættes
fredag og afhentes mandag. Dette kan Teknisk Forvaltning gøre uden yderligere omkostninger for
områdets foreninger. I ordningen skal indtænkes nøgleordning, så kun beboere, kan have adgang
til containerne.
Containerne foreslås placeret på asfaltareal ved Fægtesalen mellem A/B Avedørelejren I og A/B
Avedørelejren II – i de ca. 6 weekender pr. år.
Grundejerforeningen anbefaler ordningen, som vil blive præsenteret på
beboermøde/generalforsamling d. 23. april d.å.
3. Planlægning af beboermøde/generalforsamling 23. april 2015.
Bestyrelsen gennemgik powerpoints fra Leif S. Overskueligt og flot arbejde. De vil blive brugt på
beboermøde-delen suppleret af bestyrelsesmedlemmernes orienteringer.
Bestyrelsen godkendte indkøb af 2 overhead-lærreder til i alt kr. 1.060,- Projektorer til aftenen
lånes.
Aftalt, at bestyrelsen mødes kl. 16 i ”Bataljonen” d. 23. april og rigger til. (alternativt kommer
enkelte af bestyrelsesmedlemmerne så hurtigt, de kan..).
I skrivende stund er tilmeldt 85 til stegt flæsk, 38 til kylling med pebersovs og 2 til vegetarret.
D.v.s. et deltagerantal på 125 personer til beboermødet. Det er flot – og skyldes givetvis
”håndholdt” indsats omkring uddeling af invitationer og tilmeldinger.
Der er en lille gruppe af Grundejerforeningens medlemmer, der ikke har betalt aktuelt, skyldigt
kontingent. Dette er administrationen opmærksom på ved evt. stemmeafgivning på
generalforsamlingen, da vedtægterne betinger betalt kontingent.
Benny F. meddeler, at han ikke genopstiller som suppleant. Han meddeler, at Raika Jotanovitch fra
A/B Avedørelejren II ønsker at opstille til en post.
4. Henvendelser.
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Stine Blakø og Gert Sørensen, Østre Messegade 4 med
4 emner: Forslag om loppemarked / problemer med katte i området / forslag om gade-beboer-fest
/ problem med elever fra Produktionsskolen. Bjarne F. har svaret på punkt vedr. loppemarked og
punkt vedr. eleverne fra produktionsskolen, hvor der er taget konstruktiv kontakt med forstander.
Bjarne svarer på bestyrelsens vegne vedr. katteproblemerne – og forslag om gade-beboerfest
medtages til beboermødet.

Der klages over, at hundelort-poser smides ved siden af glascontainere. Det er aftalt med Teknisk
Forvaltning at der opsættes 2 større skraldespande (110 liter) ved glascontainere bag Fægtesalen
og på hjørnet af Gl. Byvej/Filmbyen. Der står allerede en mindre skraldespand bag Fægtesalen – og
vi har konstateret, at 2 af skraldespandene på Grønningen kan placeres mere hensigtsmæssigt.
Johnny foreslår ny placering af de 3 skraldespande.
Grundejerforeningen kan udstede bøder for manglende opfølgning af ordensregel om opsamling
af hundelorte. Undersøges nærmere.
Forslag om opsætning af tøjcontainer i området nød ikke fremme i bestyrelsen.
5. Øvr. foreliggende sager.
Erik B.-H. meddeler, at han har rykket teknisk Forv. vedrørende opgaven med kortlægning af
rørføringer i området.
Ref. Bjarne F.

