27. November 2018

Referat af Bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren
d. 15. november kl. 18:30 – 22.00 i Smedjen.

Tilstede: Helle, Lars, Lonnie, Hans Erik, Alice og Hiroshi.
Fraværende: Steen,
Ordstyrer og referent: Næstformand Lars Jeppsson

DAGSORDEN
1.
Valg af ordstyrer og referent
2.
Godkendelse af referat fra mødet d. 6. september 2018
3.
Opfølgning fra sidste møde
4.
Nyt fra formanden
5.
Ny Lokalplan samt Formandsmøde d. 20. november
6.
Regnskabsstatus v. Helle
7.
Julemarked v. Lars
8.
Årets Bil v. Lars
9.
Bordet rundt – nyt fra beboere / foreninger
10.
Kommende aktiviteter/møder, herunder julefrokost
11.
Evt.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer og referent blev Lars.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 6. september 2018
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Opfølgning fra sidste møde
Beboerrådet og Smedjen kører ok igen. Der er kommet flere personer til, således at de nu er 5
personer. Det skal dog ikke stopper arbejdet med, at få flere personer til at melde sig.
Legitimation (kørerkort eller pas samt sygesikringskort) skal sendes til Helle snarest.
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4. Nyt fra formanden
Intet nyt.

5. Lokalplan 466, høringssvar v. Helle, Lars og Lonnie.
HK har overtaget processen og overtager delvist derfor også formandsmødet d. 20 NOV.
Programmet er 17-19 med HK som arrangør og efterfølgende formandsmøde med GRAVL som
arrangør. Indhold og formål fremgår af den udsendte mail. Helle har kun hørt fra ½ af foreningerne,
så vi må se hvor mange der dukker op. Lokalplanen forventes først at blive endeligt vedtaget om 1 –
1½ år grundet alm. sagsbehandlingstid samt høring.
HK betragter Avedøre Lejren som et åbent område, hvor der ikke findes ”privat områder”, hvor man
kan nægte folk adgang. Dette emne forventes HK at ville tydeliggøre i den kommende lokalplan.

6. Regnskabsstatus
GRAVL’s er fin. Umiddelbart ser budgettet for 2018 ud til at holde, alt afhængigt af hvor meget sne
der kommer i resten af 2018.

7. Julemarked
Der vil blive afholdt julemarked d. 9 DEC på Alarmpladsen. Forstadsmuseet vil igen i år opsætte
skilte med de ændrede trafikregler den dag. Alarmpladsen vil blive lukket af for biltrafik den dag.

8. Årets Bil
Projektet Fam. Danmark på hjul kommer til at blive udstillet ved Zentropa 25/1 – 22/4 2019. Det er
Forstads Museet der er arrangør i samarbejde med HK. Forstads Museet forventer mange
besøgende. De forestiller sig, at besøgende skal parkere på Alarmpladsen samt ved Zentropa.
Bestyrelsen er enige om, at foreslå, at man parkerer på Grønningen, såfremt at HK sørger på et
passende underlag, der ikke ødelægger græsset. Emnet vil blive forslået på det kommende
lokalplansmøde d. 20 NOV til Forstads Museet.
9. Bordet rundt – nyt fra beboere / foreninger
Lars: Der vil blive arrangeret julelys tænding i samarbejde med Beboerrådet d. 2. DEC kl. 16.30.
Lars kkor. Med Rolf. Hans Erik og Alice vil gerne hjælpe til.
Lonnie: Lonnie og Johnny har været til møde V & P og talte om aftaler og opgaveløsning af de hhv.
hvide og grønne opgaver i lejren. arbejder på en høringssvar for sin forening, da de er meget
bekymret for det lave antal af P-pladser. Bestyrelsen forventer at lade Uno fortsætte, som leverandør
af hhv. hvid/ grøn vedligehold i lejren, såfremt at hans tilbud er økonomisk fornuftigt.
Er der træer, som er i dårlig stand, bør der afsættes penge til enten beskæring eller fældning på
budgettet i 2019.
Hiroshi: Hiroshi taler og koor. hvid vedligehold med Uno. I krybegangen mellem AB I og AB II er der
konstateret vandskade. Det er meldt til HOFOR, men det har udviklet sig til et slagsmål mellem
HOFOR og HK, da ingen vil tage ansvar. Hiroshi følger op på sagen.
Hans Erik: HK har indvilliget i, at sætte skilt med P-forbudt op.
Alice har oplevet, at lastbiler og varevogne kører hurtigt og ikke respekterer ensretningen rundet om
Alarmpladsen. Svært, at gøre noget ved det umiddelbart. Evt. henvendelse til dem/ de personer som
bilerne leverer vare til.
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10. Kommende aktiviteter/møder
Julefrokost er den 13. NOV. Deltagelse meddeles til Lonnie senest 01. DEC.

Næste bestyrelsesmøde er den 10. JAN 2019 fra 18.30 – 21.30.

11. Evt.
NIL

Referent:

Næstformand Lars Jeppsson
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