Referat af bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren.
20. juni 2019.

Tilstede: Helle, Lonnie, Hiroshi, Hans Erik, Steen, Britt og Lars
Fraværende: Alice (har meldt afbud), Keld (har ikke meldt afbud)
Ordstyrer: Formand Helle
Referent: Lars

Dagsorden:
1.

Valg af ordstyrer og referent

2.

Godkendelse af referat fra mødet d. 23. maj 2019

3.

Opfølgning fra seneste møde

4.

Orientering om møde m Hvidovre Kommune vedr. ny / revideret lokalplan (HLI)

5.

Storskrald

6.

Legeplads

7.

Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold herunder trærapport nr. 2

8.

Henvendelser fra beboere/ foreninger

9.

Bordet rundt

10.

Evt.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Helle og referent blev Lars.
2. Godkendelse af referat fra mødet den d. 23. maj 2019
Referat blev godkendt uden bemærkninger. Blev dog lidt forsinket.
3. Opfølgning fra seneste møde
Helle har ikke fået sendt skrivelsen til Hovedporten vedr. deres overskridelse af deres
matrikel.
4. Orientering om møde m Hvidovre Kommune vedr. ny / revideret lokalplan

(HLI)
Helle og Lonnie var til møde d. 6. juni med Kommunenvedr. den nye/ reviderede lokalplan.
Der er kommet et første udkast til den nye lokalplan 469.Lokalplan 469 forventes, at ville
erstattet lokalplan 430 og 442.
Lokalplanen ligner i store træk lokalplan 430, der er dog sket en præcisering på flere
områder samt omformulering af tidl. uklare områder. Tidshorisonten på en fremlæggelse af
lokalplanen er dog stadig 1 – 1½ år. Der er for nuværende ikke planlagt flere møder.
5. Storskrald
Hvidovre Kommune havde glemt/ misset, at vi havde en bestilling liggende på storskrald til
d. 14-16 juni. Vi bestilte storskraldet i marts 2019. Kommunen har beklaget og lovet, at der
kommer containere 21-23. juni. Uno er informeret og vil sætte skilte op igen.
Der er bestilt storskrald til august.
6. Legeplads
Legepladsen er blevet delvist vedligeholdt af HENKA, dog ikke helt til vores tilfredshed.
Derfor ville vi gerne have møde med HENKA og gennemgå manglerne.
Helle og Lars havde aftalt et møde med Henrik fra HENKA mandag d. 17. juni kl. 07.00.
Henrik dukkede ikke op som aftalt, da han havde glemt det. Helle og Lars aftalte en ny
aftale onsdag d. 19. juni kl. 07.00. Henrik dukkede heller ikke op til denne aftale, hvilket vi
ikke var særlig tilfredse med. Helle og Lars laver en ny aftale med Henrik i den kommende
uge.
7. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold herunder trærapport nr. 2
Lonnie og Hans Erik og Alice har været til møde med Vej og Park d. 3/6-2019mhp. en
gennemgang af træerne på GRAVL område. Vedligeholdelse af træerne indgår ikke i den
aftale, som foreligger mellem HK og GRAVL med grønt vedligehold i Avedørelejren.
Michael Daugaard, som repræsenterer HK, udtaler, at GRAVL ikke behøver at have HK Vej og Park’s tilladelse til at vedligeholde og beskære ”egne” træer i Avedørelejren, da vi
gør brug af professionel gartner. De skal dog holdes orienteret om fældninger og årsagen
hertil.
Der er forsat en særlig udfordring med de opsatte julelys på træerne. Lysene skal tages
ned, som sandsynligvis vil betyde, at de vil blive ødelagt, men lysene skal tages ned henset
til, at de ødelægger træerne. Hvidovre Kommune har tilbudt at tage lysene ned, men vil
ikke sætte nogle nye op. Bestyrelsen vil kigge på en ny løsning i løbet af efteråret 2019.
Endvidere blev en række træer og deres tilstand gennemgået på mødet. Lonnie henledte
også opmærksomheden på mængden af ukrudt under bænkene, langs kanterne og i

hjørnerne af Alarmpladsensamt at at bænkene på Alarmpladsen ikke er blevet vedligeholdt
iflg. ”Design manualen for Avedørelejen – side 7” de sidste mange år og disse trænger
kraftigt til oliebehandling. Michael D. gjorde klart, at der i HK pt. ikke er ressourcer til denne
opgave.Michael D. blev også gjort opmærksom på, at indkørslen til storskraldsområdet i høj
grad trænger til en ny omgang asfalt.
8. Henvendelse fra beboer/ foreninger
Mikkel fra Cirkus Museet har henvendt sig og forespurgt om, at det er ok, at han kunne
sætte et mindre cirkustelt op i haven ud mod Tværvej henholdsvis d. 1-2/7 og d. 8-9/7.
Med haven menes det lille aflukkede område mellem Hovedporten 1 og Nexus.
9. Bordet rundt
NIL
10. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 22. august kl. 18.30.

På bestyrelsens vegne
Lars Jeppsson
Sekretær

