Referat fra Bestyrelsesmøde d. 9. august 2018
Tilstede: Helle, Lonnie, Alice, Hans Erik , Hiroshi og suppl. Leif
Fraværende: Lars, Steen og suppl. Johnny
Ordstyrer: Helle
Stikordsreferent: Lonnie – Helle renskrevet.
1. Valg af ordstyrer og referent
Helle og Lonnie
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 11. juni 2018
Referat godkendt med kommentar til punkt 6 – det var Borgmesterkontoret og ikke Teknisk
forvaltning Helle havde haft kontakt til.
3. Grønt udvalg på besøg kl. 18:45 Jette Hansen (Lone og Birgitte fraværende)
Ønske om at præsentere sig for ny bestyrelse – ønsker at forsætte, opgaver og samarbejde
Arbejdet med affaldssortering i de 1 ½ år Bio / plast / glas m.m.
Nu 2 regnvandstønder i AV1
Vi er ikke forpligtet ”endnu” til affaldssortering.
Ambitioner og visioner om at hele Lejren sorterer affald.
Forslag om en Blomstereng på det åbne grønne område vest for Avedørelejren
4. Opfølgning fra sidste møde
Markise sag – Hans Erik glemt
IP adm. – Helle har møde med Annika den 29. aug. Kl. 17. Lonnie kommer også. Alice evt.
Formandsmøde – nyt møde sidst på efteråret. Helle indkalder til mødet.
5. Nyt fra formanden
Det kan konstateres at formandsopgaven er stor og kræver mange arbejdstimer pr. uge.
Der har verseret en lille ”hundesag” i Avedørelejren, Helle har modtaget flere klager om
løsgående hunde. Der er udsendt besked til alle boligforeningernes formænd, med besked
om at følge op på reglerne lokalt, samt evt. tage hånd om problemet, der hvor det vides, at
det er.
Leje af Smedjen – Der er kommet meddelelse fra Hvidovre Kommune om, at der er givet
tilsagn om yderligere 4 års leje. Ny lejekontrakt afventes.
Østre Messegade 4 – Problemer med at skraldemændene ikke vil tømme
affaldscontainerne fordi de ikke står på fliser, men kun græs. Der er fundet en aftale om
etablering af et fliseareal. ØM 4 betaler selv for anlæggelsen af fliserne, som udgør få
kvadratmeter på Grundejerforeningens areal
6. Lokalplan 430 status og beslutning
Lonnie gav status af arbejdet frem til dato, herunder orientering om det (lange) møde der
har været afholdt med Hvidovre Kommune – et nyt møde med kommunen er aftalt til den 6.
sep. – Vi kan ikke nå at udfærdige det store stykke arbejde, som kommunen har bedt om,
førend der kan arbejdes videre med sagen.
Helle, Lars og Lonnie indstiller til den øvrige del af bestyrelsen at arbejdet sættes på pause
grundet manglende ressourcer i den nuværende nye bestyrelse. Flertallet i den nye
bestyrelse har svært ved at overtage en så stor og vigtig og vidtrækkende opgave, som den
ikke selv har været med til at søsætte.
Bestyrelsen bakkede op om indstillingen, og det blev besluttet at meddele Hvidovre
Kommune, at man fra Avedørelejrens side p.t. ikke har ambitioner om og kapacitet til at
kunne deltage i udarbejdelsen af ny (revideret) lokalplan.
Helle giver Hvidovre Kommune besked herom.
7. Lokalplan 466

Leif gennemgår tidligere fremsendt høringssvar og sender til Helle til yderligere redigering.
GRAVL’s svar sendes som til orientering til alle foreninger. Høringssvaret udarbejdes dog
først efter Borgermødet d. 20. august. Høringssvaret skal være Hvidovre Kommune i
hænde senest d. 16. september.
8. Legeplads – trampolin
Lars og Helle er i løbende dialog med ”de udefra kommende” børn. Der er sat midlertidige
skilte op med at legepladsen er PRIVAT og kun for Lejrens børn. Det har hjulpet meget på
problemet med mange og støjende ”fremmede” børn. Men problemet eksisterer dog fortsat,
dog i mindre omfang.
Alice tilbød at få lavet et rigtig PRIVAT legepladsskilt.
Håber på bedring henover efteråret, når nyhedens interesse har lagt sig, og vejret måske
ikke er så tillokkende.
Allerede nu kan vi dog konstatere, at der ikke bør opsættes flere trampoliner i GRAVL´s
regi.
9. Ensretning af gl. Byvej - Leif frafalder punktet. Punktet kan sættes på til
Generalforsamlingen 2019.
10. Regnskabsstatus
Det ser fint ud, der mangler dog forsat nogle omposteringer.
Helle og Lonnie – skal kikke på Grøn vedligehold og udgifterne hertil, samt disponering af
resten af året
Møde m. Annika 29.08.18, her vil fejlposteringerne blive gennemgået, og rettet til.
11. Nyhedsbrev og eller anden form for informationsplatform
Helle opretter FB gruppe ”For os som bor i Avedørelejren” til indlæg, orientering m.m.
12. Kommende aktiviteter / Møde
Næste Best møde 6. september. På mødet i oktober deltager Helle ikke, og kan heller ikke
udsende dagsorden. OBS !
9. dec. Julemarked
16. sep ……. Et eller andet cirkus - noget på Alarmpladsen, besked fra Cirkusmuseet v.
Mikkel.
Nyt formandsmøde november – Helle indkalder
13. EVT.
Fægtegården – henvendelse fra Torsten vedr. træterrasser – Bestyrelsen opfordrer
Fægtegården / formanden til evt at kontakte Hvidovre Kommune mhp deres vurdering af
træterrasser contra fliseterrasser i forhold til Lokalplan 430.
Alice – vandskade ikke udbedret af HOFOR – det er ikke GRAVL´s opgave.
Leif – forslår pap og glas container til Smedien.
Der sker ikke så meget (synligt) i beboerrådet omkring Smedjen p.t. – Helle kontakter Rolf
og spørger til at deltage på mødet d. 6. september mhp en fælles drøftelse af planerne for
fremtiden.
Lonnie – forlængelse af skur med cykel parkering er inden for egen matrikel.
Møde slut kl. 21:45

