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16. april 2018 
 

Referat af GRAVL bestyrelsesmøde den 12. april 2018, kl. 18.30 
 
Deltagere: 
Leif, Johnny, Lars, Steen og Hiroshi. 
 
Fraværende:  
Britt og Hans Erik. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Godkendt med følgende bemærkninger: 
 
- Tidsplan for GF: Spisning 17.30-18.00 og dialogmøde 18.00-19.00. 
- Leif tog kontakt til Bataljonen og aftalte spisning. 
- Kastanjetræet, der oprindeligt skulle beskæres, måtte fældes grundet omfattende råd i 

træet.  
 
2.       Økonomi 
Indtægter og udgifter følger budgettet.  
 
3.       Planlægning af Generalforsamling (GF) herunder budget 
GF bliver afholdt den 19. april 2018 i Bataljonen. 
 
Der er d.d. 96 tilmeldte personer til spisning og 63 tilmeldte til den efterfølgende GF. 
 
Tidsplan: 
1615-1730: Bestyrelsen mødes og forberede som aftalt 
1730-1800: Spisning 
1800-1900: Dialog møde  
1900-2200: Generalforsamling  
2200.2230: Oprydning 
 
Opgaver: 

 Johnny: Afklarer om OHP kan bruges ellers er ansvarlig for afhentning (18. april 
1600-1630) og aflevering af OHP ved Rebæksøpark Center.  

 Leif er ansvarlig for opsætning af lys og lyd samt PC.  

 Leif udarbejder Bestyrelsens beretning samt gennemgå regnskab og budget. 

 Grøn Gruppe har bedt om 5 min på dialog møde til præsentation af Grøn Gruppe. 

 Rolf er ansvarlig for Dialog møde herunder indhold (økonomi og drift af 
Beboerhuset).   

 
Der er ikke indkommet yderligere forslag til GF, så der er kun to forslag til afstemning på 
GF, jf. indkaldelsen af 4. april 2018. 
 



 
 

2 
 

4.       Status på forløbet om Forstadsmuseet og Årets Bil 
Leif havde et møde d. 9. april, hvor udfordringen med parkeringen blev drøftet. Cirkus 
Museet kigger på de forslået løsninger herunder mulighed for lån af plastik måtter fremfor 
de forslået jernplader. Forstadsmuseet vender tilbage, når der er nyt i sagen. 
 
5.       Status på arealudvidelse ved Konstabelgade 11 A-D 
Der er langt om længe kommet et delvist svar fra Konstabelgade (KG) 11 A-D, desværre 
er det kun et delvist svar, hvor KG 11 A-D endnu en gang beder om tid.  
Bestyrelsen har, på trods af flere opfordringer, endnu ikke modtaget et holdbart forslag fra 
KG 11 A-D, hvorfor bestyrelsen enstemmigt ønsker, at området bringes tilbage til den 
oprindelige stand jf. det sendte varsel af 24. marts. Johnny sender et formelt svar til KG 
11 A-D, hvor bestyrelsen gør opmærksom på, at området være bragt tilbage til oprindeligt 
stand med udgangen af april måned 2018. 
 
6.       Status vedr. trampolin på legepladsen 
Trampolin er sat op og en stor succes. Dog mangler ordens reglerne at blive sat op. Lars 
udfærdiger udkast.  
 
7.       Henvendelser fra beboere/foreninger 
NIL 
 
8.       Evt. 
Hiroshi har været I dialog med Ørsted vedr. lamper. De har fået frist til næste uge til, at 
komme med et forslag vedr. rust på lygtepælene i lejren.  
 
Vedr. El-bil standere, så har Leif kigget efter mulige placeringer og måske fundet et egnet 
sted. Leif aftale nærmere med E. On. 
 
Det bør nævnes på GF, at bestyrelsen kun tillader fældning af træer, når disse er til fare 
for beboer og materiel f.eks. pga. råd e.lign., hvilket også var årsagen til at det tidl. nævnte 
kastanjetræ blev fældet.  
 
Drøftelse af om, hvorvidt evt. tiltag så højere vederlag, gratis spisning forud for møder, 
færre møder, flere bestyrelsesmedlemmer og/ eller en bedre fordeling af opgaver kunne 
øge fastholdelsen af bestyrelsens medlemmer. Enighed om, at den kommende bestyrelse 
må være de rette til, at arbejde videre med evt. tiltag. 
 
Næste bestyrelsesmøde er ikke besluttet henset, at den nye bestyrelse skal have 
mulighed for, at konstituere sig.  
 
Kjeld er trådt ud af bestyrelsen og genopstiller ikke. 
 
 
Skrevet af bestyrelsesmedlem  
 
Lars Jeppsson 


