Referat af bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren.
4. april 2019.

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. 7. marts 2019

3.

Opfølgning fra sidste møde

4.

Nyt fra formanden

5.

Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold

6.

Forberedelse + herunder godkendelse af formandens beretning

7.

Kommende generalforsamling

8.

Bordet rundt, herunder evt. nyt fra beboere / foreninger

9.

Kommende øvrige aktiviteter/møder.

10.

Evt.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Helle og referent blev Lars.
2. Godkendelse af referat fra mødet den d. 7. marts 2019
Referat blev godkendt uden bemærkninger.
3. Opfølgning fra sidste møde
Hiroshi har fået lavet den sidst nævnte lygtepæl ved Ørsted. Hiroshi gør opmærksom på, at
beboer selv kan anmelde fejl og mangler ved hhv. huller i vejen og defekte lygtpæle.
Lonnie har været rundt i lejren og registreret hulle via APP’en: Giv et praj. Man kan også
bruge: Dit gadelys.
Lonnie følger følger op med Michael ved Vej og Park mht. til de meldte huller i lejren.
4. Nyt fra formanden
Der blev afholdt formandsmøde d. 14. marts. Fra bestyrelsen deltog Helle, Lonnie, Hiroshi
og Alice. Der var en god stemning og god snak blandt de fremmødte. Der blev vanen tro
ikke lavet referat.
Følgende foreninger var mødt frem: Cirkus Musseet, Fægtegården, AB 1, AB 2,
KompagniStokken, Konstabelgade, Artellerigården, Magasin gården.
Der er en henvendelse fra Leif og Christina fra Messegården, som gerne vil fremme
Forskningens Døgn i Avedørelejren. De har arrangeret 4 foredrag hhv. d.25/4 kl. 19.30/ d.
26/4 kl.17.00/ d. 27/4 kl. 11.00 og d. 28/4 kl. 15.00. Indhold kan ses på Beboerhusets
hjemmeside. I den anledning blev der ansøgt om midler til annoncering i Hvidovre Avisen.
Der blev bevilliget op til 2000 kr.
Anja (Formand for Forstadsmusset) stopper som formand og holder derfor reception d. 26.
april 2019.
5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold
 Hvid: Hiroshi har intet nyt.
 Grøn: Et af træerne uden for lejren ved Hovedporten er muligvis gået ud? Hans Erik
synes, at det ser meget træt ud. Lonnie forhører sig ved kommunen, om de kan se
på sagen.
 Uno vil gerne have, at vores lyskæder bliver taget ned hvert andet år, så de ikke
vokser ind i træerne. Bestyrelsen vil se på sagen ved det næste bestyrelsesmøde.
 Træ-rapporten: Uno vil kigge på de træer, som ikke er kommet med i rapporten.
 Det er sat et hegn op og lagt fliser på Grundejerforeningens område.
Grundejerforeningen kan ikke tillade, at foreningens fælles jord bliver inddraget af
enkeltpersoner eller foreninger. Bestyrelsen vil rette henvendelse til foreningen og
bede om, at hegnet nedtages og fliserne tages op.
 Der er konstateret et kaninbur på foreningens område. Grundejerforeningen kan
ikke tillade, at der på foreningens fælles jord bliver dyrehold. Bestyrelsen vil rette
henvendelse til foreningen og bede om, at buet bliver fjernet fra foreningens
område.
 Det er stadig et problem med, at der er nogle hunde, som ikke føres i snor.



Træstammen, som ligger på græsplænen bag Hovedporten 3, udgøre pga. råd en
sikkerhedsrisiko og vil blive fjernet. Stammen har ligget på jorden i minimum 8 år og
er medtaget af råd.

6. Forberedelse + godkendelse af bestyrelsens beretning til GF
Helle forbereder beretningen i weekend og rundsender den til kommentering.
Hiroshi har lovet, at printer30 stk. indkaldelser inkl. dagsorden, budget og regnskab.
Helle koor. bespisning inkl. drikkevarer med Bataljonen.
7. Kommende generalforsamling
 Der er ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen. Fristen var d. 29. marts 2019.
 Elsebeth vil være repræsentant for beboerrådet på GF, da Rolf er bortrejst.
 Valg til bestyrelsen: Alle genopstiller, dog således, at Lonnie opstiller som
næstformand og Lars opstiller som sekretær.
Tidsplan:
1700: Bestyrelsen mødes
1730-1830: Spisning
1830-1900: Dialogmøde ved Næstformanden og Orientering fra Smedjen
1900-2200: Generalforsamling
8. Bordet rundt, herunder evt. nyt fra beboere / foreninger
NIL
9. Kommende øvrige aktiviteter/møder
General Forsamling den 10. april.
Næste bestyrelsesmøde bliver fastlagt af den nye bestyrelse, men den nuværende
bestyrelse vil forslå torsdag d. 23. maj.
10. Evt.
NIL
På bestyrelsens vegne
Lars Jeppsson

