
Referat af bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren.

23. maj 2019.

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

Fraværende:Alice (har meldt afbud), Keld (uvist om han har meldt afbud ?!)

Ordstyrer: Formand Helle

Referent: Lars

Dagsorden:

1. Velkommen til den nye / genvalgte bestyrelse 
2. Ordstyrer og referent 
3. Præsentation bordet rundt 
4. Forventninger til det kommende års bestyrelsesarbejde 
5. Konstituering, herunder valg af sekretær og gennemgang af forretningsorden (se bilag) 
6. Opfølgning fra det seneste møde d. 4. april og godkendelse af referat (se bilag) 
7. Opfølgning fra generalforsamlingen 
8. Ansøgning fra en beboer i Artillerimagasinet vedr. afskærmning / hæk mod p-plads (se 

bilag) 
9. Storskrald / manglende afhentning af de sidste containere 
10. Nyt fra ”Grøn vedligehold” 
11. Aktuelle henvendelser fra beboere / foreninger 
12. Møderække i 2019 - april 2020 - udkast til datoer udleveres på mødet 
13. Evt.



1. Velkommen til den nye / genvalgte bestyrelse

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

3. Præsentation af bestyrelsen
Bordet rundt.

4. Forventninger til det følgende års bestyrelsesarbejde
Helle's fokus vil fortsat være på driften af Avedøre Lejren og tænker ikke umiddelbart at 
kunne påtage sig størreudviklingsprojekter. Helle vil gerne opfordre til positive, hyggelige og
produktive møder. Steen gjorde opmærksom på, at HK stadig arbejder på den nye 
kommende lokalplan og bestyrelsen har mulighed forat komme med input, når der bliver 
udsendt høringsmateriale. 
Lonnie vilfortsat have fokus på at forskønne, pleje og vedligeholde hele Avedørelejren.  
Hans Erik forventer, at vi bliver nødt til at tage alle julelysene ned, således at træerne kan 
gro hen over sommeren og lyskæderne kan så blive genopsat igen i efteråret.  

5. Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af sekretær og gennemgang af 
forretningsorden.
Helle blev valgt som formand på GF og Lonnie som næstformand.
Lars blev valgt som sekretær. 
Øvrige opgaver blev fordelt jf. bilag: GRAVL Organisationsdiagram.
Forretningsorden er vedtaget.

6. Opfølgning fra det seneste møde d. 4. april og godkendelse af referat fra mødet den 
d. 4. april 2019
Kaninbuet er blevet fjernet. 
Der er blevet etableret et nyt hegn ved Hovedporten.    
Vi bliver nødt tilat tage alle julelysene ned, således at træerne kan gro hen over sommeren 
uden at lysene vokser ind i træerne. Vi kan muligvis få HK til at tage lysene ned. Det er 
uklart om, vi kan få HK tilat sætte lysene op igen i efteråret.  
Lonnie, Hiroshi og Hans Erik tager et møde med Vej og Park mhp. at kigge på nogle af de 
udfordringer vi har herude. 
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

7. Opfølgning fra Generalforsamlingen
En god og velgennemført GF. Maden var ok, men flæsket måtte gerne være blevet 
stegtmere. 

8. Henvendelse fra beboer
Ansøgning fra en beboer i Artillerimagasinet vedr. afskærmning / hæk mod p-plads.
Afslag på begge forslag med begrundelse i Designmanualen side 19 Vejprofil, som 
henviser til lokalplan 430 §9 bilag 9.
Men vi tilbyder at opsætte det manglende stykke hæk i den eksisterende hæk, når 
sæsonen er til det.

9. Storskrald
Hvad er på storskraldpladsen? 
Lars vil kontakte Uno og bede ham rydde storskraldsplades for den afsatte sofa, grill m.m. 
ved næste storskraldsweekend 14-16 juni. De strandet container til maling og lysstofrør vil 



blive tilbudt til Uno, da ejeren ikke vil afhente dem, alternativt vil de blive kørt ind i de store 
containere. 

10. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold
Hvid: Hiroshi har intet nyt.
Grøn: Evt. beskæring af træer vil først kunne ske i efteråret jf. Uno.
Lonnie kan disponere indenfor den afsatte budgetramme mht. beskæring af træer.
Der er kommet trærapport 2. Lonnie sender den rundt.
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.
Træstammen, som ligger på græsplænen bag Hovedporten 3, forventes fjernes i denne 
uge. 

11. Bordet rundt, herunder evt. nyt fra beboere / foreninger
Der er noget hæk der er gået ud bagved Auditoriet. Hans Erik og Lonnie følger op.

12. Møderække for maj 2019/ april 2020
Helle har lavet udkast til bestyrelsesmøder fra maj 2019 til april 2020, som blev godkendt. 
De to næste bestyrelsesmøderbliver hhv.20. juni og 22. august. Begge dage 18.30.
Der er bestilt storskrald til 14-16 juni.
Næste formandsmøde bliver d. 25. juni 2019 kl. 18.30 – 20.30.

13. Evt.
Forslag om nedsættelse af EL-bil arbejdsgruppe fra Beboere. Bestyrelsen synes, at det er 
et positivt tiltag, som bestyrelsen bakker op om. Men henset til, at et sådan tiltag vil gå på 
tværs af den gule og røde Grundejerforening, så opfordre bestyrelsen til, at der etableres 
en Interesseforening i stedet, således at også omkringliggende områder også kan 
inddrages.  
Bestyrelsen ser gerne et forslag fra interesseforeningen på GRAVL generalforsamlingen i 
april 2020.

Nyt vedr. ny lokalplan. Intet nyt. Men Helle er indkaldt til en møde d. 6. juni, men har ikke 
modtaget en dagsorden for mødet endnu og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke 
fortælle noget.

På bestyrelsens vegne

Lars Jeppsson
Sekretær


