
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Avedørelejren. 
7. marts 2019. 

 

Tilstede: Helle, Lonnie, Hiroshi, Hans Erik, Steen, Alice og Lars 

Fraværende:  

Ordstyrer: Formand Helle 

Referent: Lars 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af ordstyrer og referent 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. februar 2019 

3. Opfølgning fra sidste møde 

4. Nyt fra formanden, herunder orientering om regnskabs- og budgetmøde med IP-adm. 

5.  Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold 

6. Trætilstandsrapport v. Lonnie 

7. Kommende generalforsamling, herunder hvem gør hvad? 

8. Regnskab 2018 og Budget 2019 

9.  Bordet rundt, herunder evt. nyt fra beboere / foreninger 

10.  Kommende øvrige aktiviteter/møder. 

11.  Evt. 



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

2. Godkendelse af referat fra mødet den d. 7. februar 2019 
Referat blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Opfølgning fra sidste møde 
 
Årets bil: Der er ikke oplevet problemer med biler eller parkering til udstillingen, så vidt 
bestyrelsen er bekendt.   
 
Pengene fra Frelsens Hær vedr. tøj-containere er blevet betalt. 
 
GRAVL skal selv bortskaffe juletræer. 
 
Lonnie følger op med Vej og Park/ HK vedr. reparation af asfalt på Gammel Byvej.  

HK vil gerne gennemgå Avedørelejrens asfalt tilstand, Lonnie følger op og sender fotos til 

Michael ved Vej og Park. 

 
4. Nyt fra formanden 

Helle, Lonnie og Hiroshi har været til regnskabsmøde med Anika og IP ADM d. 6. marts, se 
under regnskab pkt. 6. 
 
Nexus v. Ebbe Kyrø har henvendt sig til Helle mhp en orientering om, at han p.t. er i en 
dialog med Hvidovre Kommune vedr. mulighed for tilladelse til evt. at opføre to dobbelthuse 
på sin grund. Dette ønske / forslag vil Hvidovre Kommune behandle i forbindelse med 
kommende ”ny lokalplan” for Avedørelejren. 
 
Der er indkaldt til formandsmøde 14. marts 2019. 

 
5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold 

• Hvid: Hiroshi har fuldt op på Unos snerydning, som i år har været yderst begrænset, 
grundet vejret, og er tilfreds med indsatsen og der er ikke indkommet nogen klager.  

• Grøn: Jorden er for våd til at gøre noget lige for tiden. Lonnie følger op i den 
kommende uge mht. opgaver i foråret samt planen for træer. 

• Træ-rapporten: Ok rapport, dog er ikke alle træer er kommet med, Lonnie følger op. 
Der er ikke noget akut, men træet ved legepladsen er medtaget og bør følges nøje. 
Bestyrelsen vil, henset til placeringen, gerne have det fældet og plantet et nyt. Evt. 
kan den nederst del af træet blive skåret til en figur? 
Lonnie gennemgår resten af rapporten og bestyrelsen arbejder videre med 
rapporten.   
  

6. Regnskabsstatus v. Helle  
Regnskab for 2018 samt budget for 2019 og 2020 blev gennemgået og vil også blive 
gennemgået på GF.  
Hiroshi følger op på, hvad elregningen dækker over. 
 

7. Kommende generalforsamling 

• IP ADM og Helle sørger for udsendelse af indkaldelse inkl. dagsorden, budget og 
regnskab. 



• Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 29. marts 2019.  

• Indkommende forslag udsendes d. 3. april. 2019. 

• Bestyrelsens beretning udarbejdes d. 4. april. 

• Helle udsender invitation til dialogmødet til formændene. 

• Invitationen udsendes også på FB, hvor alle opfordres til deltage. 

• Helle koor. bespisning inkl. drikkevarer med Bataljonen.  

• Hiroshi printer et eksemplar af regnskabet til alle i bestyrelsen samt yderligere 20 
stk. 

• Valg til bestyrelsen: Alle genopstiller.   
 
Tidsplan: 
1730-1830: Spisning 
1830-1900: Dialogmøde ved Næstformanden og Orientering fra Smedjen 
1900-2200: General Forsamling 
 

8. Bordet rundt, herunder evt. nyt fra beboere / foreninger 
NIL 
 

9. Kommende øvrige aktiviteter/møder 
Der er inviteret til formandsmøde d. 14. marts fra kl. 18:30 – 21:30 i Smedjen. 
Næste bestyrelsesmøde er d. 4. april kl. 18.00 i Smedjen til spisning.  
Alice bestiller hos Bataljonen. 
Generalforsamling den 10. april. kl. 19:00 
 

10. Evt. 
Intet nyt fra HK vedr. den nye lokalplan. 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Lars Jeppsson 
  


