Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Avedørelejren
Bestyrelsesmøde d. 10. januar 2019 kl. 18:30 – 21:30 i Smedjen.
Tilstede: Helle, Lonnie, Hiroshi, Hans Erik og Alice
Fraværende: Steen (ferie) og Lars (syg)
Ordstyrer: Formand Helle
Referent: Lonnie
Dagsorden:
1.
Valg af ordstyrer og referent
2.
Godkendelse af referat fra mødet d. 15. november 2019
3.
Opfølgning fra sidste møde, bl.a
•
•

4.
4.a
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Årets bil
Julemarked, juletræstænding mm

Nyt fra formanden
Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold
Ny Lokalplan for Avedørelejren, orientering fra formandsmødet d. 20. november
Regnskabsstatus v. Helle
Storskraldsordning – evaluering og 2019
Bordet rundt – nyt fra beboere / foreninger
Kommende aktiviteter/møder
Evt.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Helle og referent blev Lonnie
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018
Med henvisning til punkt 9 (Lonnie: ) skal tilføjes at Hiroshi også deltog på mødet med
Hvidovre kommune. Referat blev derefter godkendt.
3. Opfølgning fra sidste møde, bl.a. Årets bil og Julemarked, Juletræstænding m.m.
Årets bil: En del biler til udstillingen er allerede ankommet og der har igen været snak om
parkering på grønningen – Dette kan ikke anbefales af Grøn Enterprise og der er ikke givet
tilladelse hertil.
Julemarked: Forstadsmuseets afholdelse af det årlige julemarked den 9. dec. forløb fint og
der var en tilfredsstillende oprydning efterfølgende.
Juletræstænding: Grundet dårligt vejr var der ikke mange fremmødte kun ca. 25, så man
brændte inde med gløgg og æbleskiver. Bestyrelsen aftalte, at juletræstænding fremadrettet

skal ligge på 1. søndag i advent og lyset slukkes igen på Hellig tre konger (6. januar) og skal
meldes ud i god tid evt. via FB-gruppen ”For os der bor i Avedørelejren”.
Der er forsat problemer med 1/6 del af julebelysningen på Alarmpladsen, som skal ordnes
ved hjælp fra elektriker inden der slukkes for i år. (Hvidovre Kommune frasiger sig
vedligeholdelsen)
Hiroshi: Vandudslip på ca. 100 ltr. i timen i krybekælderen mellem AB I og AB II.
Efter at have truet med forsikringssag er lækagen midlertidig stoppet med kraftigt
spændbånd.
Hans Erik: Kommunen har nu opsat standsning og parkerings forbuds skilte op på Vestre
Messegade.
Alice: Der er ikke observeret yderligere omkring kørsel mod ensretningen omkring
Bataljonen.
4. Nyt fra formanden
Der har være afholdt formandsmøde i forlængelse af mødet med kommunen omkring ny
lokalplan. Der var en hyggelig stemning og det overvejes, at der skal afholdes et yderligere
møde i foråret inden generalforsamlingen d. 10. april.
Der er kommet en henvendelse fra Leif Sommerdal omkring opfølgning på aftalen med
tøjcontainere fra Frelsens Hær. Helle L følger selv op.
IP-administration ønsker indsamlet bank informationer for bestyrelsesmedlemmerne,
således, at honorar for funktionsperioden kan udbetales rettidigt.
4.a Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold
Grøn Enterprise holder generelt Avedørelejren i en pæn og tilfredsstillende stand.
Der er ingen udfordringer ved specielle indsatser og henvendelser. Budgettet er overholdt
og der udarbejdes en ny 1-årig aftale for 2019 med Grøn Enterprise. Prisniveauet for grønt
vedligehold, matcher sidste år og der er udarbejdet et årshjul vedr. de forskellige indsatser i
lejeren.
Grundet observation af flere nødlidende træer i Avedørelejeren, vil der blive igangsat
udarbejdelse af en trærapport, af GE’s certificeret træplejer Niels Lottrup, over tilstanden af
træerne på fællesarealerne i Avedørelejren. Vi har netop modtaget en beskrivelse fra Niels
vedr. beskæringen af det 100 år gamle Lindetræ som står i gården i AV I, og som dette
efterår blev beskåret og hvor der var mange døde grene.
5. Ny Lokalplan for Avedørelejren, orientering fra mødet den 20. nov. 2018.
Helle og Lonnie orienterede om mødets forløb med kommunen og de fremmødte.
Ud over at den fremtidige proces blev beskrevet, blev der også nedsat en følgegruppe til
kommunen bestående af:

•
•
•
•
•

Helle Lindsel, Bestyrelsesformand for grundejerforeningen
Merish F. Rathore, Alarmpladsen 5
Benny Frederiksen, Avedørelejren II
Henrik Friis, Avedørelejren I
Peter T Petersen, Kompagnistokken
Der er intet nyt fra kommunen siden mødet, og det er varslet at processen kan tage 1-1½ år.

6. Regnskabsstatus
Budget holdes forsat. Der mangler på nuværende tidspunkt forsat de sidste bogføringer af
bilag vedr. 2018.
7. Storskraldsordning
Lars er i dialog med kommune, men har haft mange udfordringer med at komme igennem til
den ansvarlige person, da vedkommende som har haft ansvaret i en årrække ikke længere er
ansat ved kommunen. Der har været en del skriverier på FB-gruppen om emnet.
8. Bordet rundt
Intet udover det som er nævnt under forrige punkter
9. Kommende aktiviteter/møder
Næste bestyrelsesmøde er den 7. februar 2019 kl. 18:30 i Smedjen.
Kommunen har inviteret ejer-, lejer- og grundejerforeninger til dialogmøde om kommende
affaldsordning i Hvidovre kommune den 7. februar kl. 14-16. Alice deltager fra GRAVL og
holde bestyrelsen orienteret. Bestyrelsen antager, at de enkelte foreninger i Lejren har
modtaget invitationen direkte.
10. Evt.
Lonnie: Henvendelse fra beboer i Filmbyen, gennem Hvidovre kommune, vedr. et hegn som
er ved at kollapse. Der blev henvist til grundejerforeningen af den gule by.
Juletræsaffald: Næste år skal vi være bedre til at få meldt ud i god tid, samt at få meddelt
hvornår sidste frist er for henlæggelse af sit brugte juletræ. Det er Hvidovre Kommune, som
afhenter vores juletræsbunke.

