
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Avedørelejren 
Bestyrelsesmøde d. 7. februar 2019 kl. 18:30 – 21:30 i Smedjen. 

 

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

Fraværende: Alice 

Ordstyrer: Formand Helle 

Referent: Lars 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent  

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 10. januar 2019  

3. Opfølgning fra sidste møde  

4. Nyt fra formanden  

5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold  

6. Regnskabsstatus v. Helle  

7. Storskraldsordning – 2019  

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

9. Kommende generalforsamling  

10. Kommende øvrige aktiviteter/møder, herunder et formandsmøde, hvornår?  

11. Evt. 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Helle og referent blev Lars. 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den d. 10. januar 2019 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Opfølgning fra sidste møde 

Årets bil: Der er ikke oplevet problemer med biler eller parkering til udstillingen, såvidt 

bestyrelsen er bekendt.   

 

 

4. Nyt fra formanden 

Der vil blive indkaldt til formandsmøde i første halvår af 2019. 

Helle følger op på GRAVL aftale med Frelsens Hær vedr. tøj-containere.  

 

5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold 

• Juletræerne er blevet fjernet fra Alarmpladsen. 



• Steen følger op med Vej og Park/ HK, om hvorvidt, at de vil påtage sig en årlig 

fjernelse af juletræer. 

• Helle følger op med Vej og Park/ HK vedr. reparation af asfalt på Gammel Byvej.  

• Steen følger op med Vej og Park/ HK mhp. atfå en gennemgang af Avedørelejrens 

asfalt tilstand. 

• Lonnie har lige modtaget den bestilte træ tilstandsrapport fra GE’s certificeret 

træplejer Niels Lottrup og har derfor ikke haft mulighed for at læse den. Sendes til 

bestyrelsen, evt. aktion pga. rapporten besluttes på næste møde. 

 

6. Regnskabsstatus v. Helle  

Der er intet nyt siden sidst, da Anika fra IP ADM har været af sygdom.  

Der er aftalt møde med Anika og IP ADM d. 6. marts, Helle, Lonnie og Hiroshi deltager.  

 

7. Storskraldsordning 

Lars er stadig i dialog med kommune. Der er bestil storskrald til og med juni måned.  

 

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

NIL 

 

9. Kommende generalforsamling 

GRAVL generalforsamling (GF) bliver afholdt 10. april, hvilket allerede er varslet på GRAVL 

hjemmeside og Facebook.  

Indkaldelse og foreløbig dagsorden sendes ud primo marts, således at sidste mulighed for 

indkommende forslag vil være d. 29. marts.   

 

10. Kommende øvrige aktiviteter/møder 

 Der vil blive afholdt fastelavn d. 3. marts. Arrangør er Cirkus Museet. GRAVL betaler van 

tro for børnenes slikposer.  

Der planlægges på af afholde formandsmøde d. 14. marts fra kl. 19 - 21. Helle sender 

invitation ud. 

 

11. Evt. 

 NIL 

Næste møde er torsdag d. 7. Marts. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Lars Jeppsson 


