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GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRELEJREN 

 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt torsdag d. 7. maj 2015 i ”Værestedet”, 

Avedørelejren. 

Tilstede: Leif Sommerdal, Johnny Heidler, Henrik Friis, Niels Ulsing, Tina Nordahl Jensen, Bjarne 

Fritzbøger. 

Fraværende: Lars Jeppsson, Erik Blicher-Hansen, Rajka Jotanovic. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse/rettelser til dagsorden. 

2. Konstituering og gennemgang af forretningsorden. 

3. Evaluering af beboermøde og generalforsamling – form og indhold. 

4. Prioritering af arbejdsopgaver i det kommende år. 

5. Status på evt. beboerhus i ”Smedjen”. 

6. Status på ”Dyrehaveport”. 

7. Økonomi. 

8. Ansøgning om tilskud på kr. 1.000,- til loppemarked d. 21. juni 2015.  

9. Øvrige henvendelser. 

10. Gennemgang og udpegning af medlemmer til udvalg. 

11. Øvrige sager. 

12. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder. 

 

1. Godkendelse/rettelser til dagsorden. 

Rettelser tilføjet dagsordenen. 

2. Konstituering og gennemgang af forretningsorden. 

Bjarne F. valgt til sekretær jfr. forretningsordenens bestemmelser herom.  

Forretningsorden gennemgået. 

3. Evaluering af beboermøde og generalforsamling d. 26. april 2015. 

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at aftenen gik rigtig godt. Der var særdeles pænt 

fremmøde (tilmeldt 125 personer) – hvilket skyldes aktiv og ”håndholdt” indsats omkring 

invitations-uddelinger og tilmeldinger. 

Næste år ønsker bestyrelsen, at trykket tages af den lange kø ved deltagernes indkøb af 

drikkevarer. Bestyrelsen besluttede, at første øl eller vand til næste års arrangement betale af 

foreningen, og opstilles på bordene. 
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Bestyrelsen anerkendte og roste formandens orientering og beretning – og teknikken, der 

understøttede agendaen. 

Bestyrelsen har modtaget forslag til referat fra Carsten Hecht, IP – administration og ønsker 

følgende rettelser: 

Ad 2) – Afsnit om ”Retræten” slettes, da fremtiden for ”Retræten” blot er på rygteplan – og 

bestyrelsen selvsagt følger udviklingen. 

Ad 7) – første linje rettes til:” Niels Ulsing er udpeget af Hvidovre kommune til bestyrelsen – og 

skulle derfor ikke vælges af generalforsamlingen” 

Anden linje rettes til:” Der skulle derfor vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter”. 

Ad 10) – ”Støjsender til gene for beboerne” rettes til: ” Støjsender/anti-fugle skræmmelyde på 

boldbane på Avedøre Tværvej er til gene for beboerne”. 

4. Prioritering af arbejdsopgaver i det kommende år. 

Bestyrelsen besluttede følgende prioriterede arbejdsopgaver for det kommende år: 

 Storskralds- ordning. 

 Legemuligheder udvides / forhindringsbane. 

 Julebelysning. 

 Kunst. 

 Beboerhus. 

 Sti gennem Filmbyen til areal nord for området (Jfr. lokalplan). 

 Trafik – særligt renovering af Avedøre Tværvej. 

 Designmanual / Grøn manual / lokalplaner. 

Besluttet, at Leif S. på spørgetid før kommunalbestyrelsesmøde spørger ind til planer for 

igangsætning af planlagt trafikrenovering af Avedøre Tværvej. 

5. Status på evt. beboerhus i ”Smedjen”. 

På beboermødet/generalforsamlingen meldte der sig én interesseret til at deltage i udvikling 

og drift af evt. kommende beboerhus. Hun påskrives liste på udvalgsmedlemmer (pkt. 10). 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at mulig opstart af beboerhus vil føre til, at flere beboere i 

området vil få interesse for at deltage i husets drift og udvikling. 

Bestyrelsen vedtog følgende ”køreplan” for projektet: 

 Nyhedsbrev – om projektets ide og forudsætninger (Henrik F. laver udkast). I 

nyhedsbrevet beder vi beboerne om at melde tilbage med tilbud om arbejdskraft og 

ideer i øvrigt. 

 Møde med Hvidovre kommune om konkrete lejebetingelser m.v. for ”Smedjen”. (Leif S. 

og Johnny H. ansvarlige). 

 Ny drøftelse i bestyrelsen. 

 Evt. ekstraordinær generalforsamling om projektet. 
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6. Status på ”Dyrehaveport”. 

Bestyrelsen gennemså korrespondance mellem Erik B.-H. og Martin Taarup (Hvidovre 

Produktionsskole). Bestyrelsen finder at sagen er i gode hænder og ser frem til næste tiltag i 

processen. 

7. Økonomi. 

Halvdelen af kontingent for 2015 er indgået – følger indbetalingsplan. 

Der er pt ca. 900.000 kr. i likvid beholdning fordelt på konti ifølge aftaler. 

Hver faktura fra K.E. Entreprise vedr. grøn vedligehold gennemgås detaljeret mhp opdeling i konti 

og overholdelse af tilbud. 

Bestyrelsen finder ingen negative overraskelser i aktuel regnskabsrapport. 

8. Ansøgning om tilskud på kr. 1.000, til loppemarked d. 21. juni 2015.  

En gruppe beboere søger om tilskud til afholdelse af loppemarked d. 21. juni 2015 på 

Alarmpladsen. Tilskuddet ønskes brugt til annoncering i Hvidovre avis plus til papir og trykning af 

indbydelser til boder og flyers/plakater for loppemarkedet. 

Det vil blot være beboere i Grundejerforeningens område, der via tilmelding får mulighed for at 

opsætte boder. 

Beboergruppen sørger via Teknisk forvaltning om tilladelse til at bruge Alarmpladsen. 

Bestyrelsen godkendte og bevilgede det ansøgt beløb – via budget afsat til beboeraktiviteter. 

9. Øvrige henvendelser. 

Bestyrelsen godkendte Bjarne F.’s svar på foreningens vegne til Stine Blakø og Gert Sørensen, 

Østre Messegade vedr. diverse forhold. Stine Blakø inviteres til at deltage i loppemarkeds-

gruppen. 

10. Gennemgang og udpegning af medlemmer til udvalg. 

Bestyrelsen nedsatte følgende udvalg/grupper til – med reference til bestyrelsen - at arbejde med 

specificerede emner: 

GRØN/HVID VEDLIGEHOLDELSE – Johnny H., Erik B.-H. 

JULELYS PÅ ALARMPLADS M.V. – Leif S., Johnny H. og Christina Sommerdal. 

ASK (Avedørelejrens Skulptur- og Kunstkreds) – Leif S., Erik B.-H., Bjarne F., Jane Bjerg, Rene 

Jensen, Inger Hougaard. 

TRAFIK – Johnny H., Leif S., Henrik F. 

HJEMMESIDE – Leif S., Henrik F. (Nyhedsbreve). 

BEBOERAKTIVITETER – navne påføres afhængigt af sager/projekter… 
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BEBOERHUS – Leif S., Johnny H. 

KONTAKT TIL ADMINISTRATION – Leif S., Johnny H. 

SKUR- ØNSKER – Leif S., Henrik F. 

STORSKRALD – Erik B.-H., Lars J., (+ Leif S. og Johnny H.). 

11. Øvrige sager. 

Grøn vedligehold m.v. – bestyrelsen ønsker opfølgning på aktuel græsklipning. Der er lovet 

ukrudtsrydning og klipning omkring lygtepæle og træer ved hver anden græsklipning. Dette 

opleves ikke at være sket. Johnny H. følger op overfor K.E. Entreprise. 

Grønt område omkring ”Spiren” og ”Benny Lane” bliver forbedret/renoveret. 

Boldmål på ”Benne Lane” foreslås flyttet til grøn plæne bag Dansk – Tyrkisk forening. (Byggefelt 

H.). Det vil blive gjort via K.E. Entreprise. Målene skal fastgøres med jordspyd. 

--------   

Gave – Der indkøbes vingave til Benny F. – afgående suppleant i bestyrelsen. (Bjarne F. klarer 

dette). Desuden inviteres årets afgående suppleanter og bestyrelsesmedlemmer til foreningens 

julefrokost i aftrædelsesåret. 

12. Fastsættelse af bestyrelsesmøder. 

Mandag d. 22. juni 2015. 

Torsdag d. 20. august 2015.  

Torsdag d. 17. september 2015.  

Torsdag d. 22. oktober 2015.  

Torsdag d. 19. november 2015.  

Torsdag d. 10. december 2015.  (Julefrokost – Brøndbyskovens rest.) 

Torsdag d. 21. januar 2016. 

Alle møder starter kl. 19 (med mindre andet meddeles). Bjarne F. booker lokale i ”Værestedet”. 

Ref. Bjarne F. 

 

 

                                                      


