14. marts 2017 / HF

Referat af møde i bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren 8.
marts 2017
I mødet deltog: Leif Sommerdal, Lars Jeppsson, Erik Blicher Hansen, Niels Ulsing og Henrik Friis (ref.).
Afbud: Johnny Heidler, Britt Brink-Pedersen og Kjeld Pedersen.
Dagsorden
1. Regnskab 2016 og budget 2017 samt forberedelse til generalforsamling 4/4-17 (IP
adm. deltager) – (Bilag: Se IP Adm. mail af 1/3-17)
2. Supplerende punkter / evt. opfølgning fra seneste møde
3. Opgave-”organisationsdiagram” af 22/2-2017 – status og evt. udeståender
4. Evaluering af reception for KB og forvaltning 23/2-17 og evt. opfølgning
5. Smedjen – udeståender, der skal håndteres?
6. Eventuelt

Ad punkt 1. Regnskab 2016 og budget 2017 samt forberedelse til generalforsamling 4/4-17
Indtægter
Der budgetteres ikke med abonnementsstigning i 2017 og 2018. Indtægter fra leje af beboerlokale
på 15.000 kr. er estimeret på baggrund af hidtidig benyttelse. Renteindtægt på forventet 1.500 kr.
skyldes, at det pt. ikke er muligt at opnå bedre forrentning af foreningens bankindestående.
Mybanker og IP Adm. har ikke kunne bistå.
Udgifter
Gennemgået post for post. Der kan trækkes på reserve, hvis udgift til snerydning stiger. Overskud
(+100.000 kr.) forventes udnyttet i kommende år. Også derfor uændret kontingent.
Opbakning til budgetforslag 2017 udarbejdet af Leif. Anskueligt opstillet og præsenteret.
I lyset af Carsten Hechts afbud gennemgås regnskab og budget i stedet med IP Adm. på mandag
13/3-17 kl. 19.00 møde i Smedjen (Er afholdt). Henrik booker lokale (Er sket).
Invitation beboermøde 4/4-17
HF printer 315 ex, der kan afhentes hos ham. Henrik og Britt kontakter Bataljonen ang. det
praktiske arrangement (Er sket). Invitation omdeles: Henrik i AB1 og 2 (Er sket). Erik i begge
Tvillingehuse (Er sket). Beboerrådet i resten af lejren. Leif udsender i mail til samtlige bestyrelser
samt lægger på hjemmeside (Er sket).
Ad punkt 2. Supplerende punkter / evt. opfølgning fra seneste møde
Leif og Britt har kontaktet diverse foreninger om deltagere i GRAVL. Ellers har Kjeld 8/3-17
meddelt, at han ikke genopstiller.
Leif orienterede om infomøde 9/2-17 om KlimaZirkus. Stort cirkustelt med klimainfo /
klimainstallationer kan evt. opsættes på Grønningen. Også i tråd med Peter Ålbæks Grøn By
projekt. Ideer kan evt. finde anvendelse i lejren. Leif har sendt invitation til bestyrelsen.
Henriks forslag til nyhedsbrev drøftet og godkendt. Leif lægger nyhedsbrev på hjemmesiden.
Ad punkt 3. Opgave-”organisationsdiagram” af 22/2-2017 – status og evt. udeståender

Udgår med henblik på nyvalgt bestyrelse.
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Ad punkt 4. Evaluering af reception for KB og forvaltning 23/2-17 og evt. opfølgning

Positivt indtryk både af KB-medlemmer samt forvaltningsrepræsentanter, der var imponeret over
indretning af beboerhus på kort tid og for begrænsede midler. Umiddelbar positiv politisk
opbakning til at tilvejebringe en måde, hvorpå lejemålet kan forlænges.
Vi luftede endvidere vores bekymringspunkter i forhold til Grøn By projekt. Også lydhørhed herfor.
Ad punkt 5. Smedjen – udeståender, der skal håndteres?

Beboerrådet kan godt bruge flere deltagere. Spred det gode budskab! Også på kommende
generalforsamling.
Ad punkt 6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

----------------

Beboermøde og generalforsamling: 4. april 2017 kl. hhv. 17.30 og kl. 19.00 i Bataillonen.

