Referat af bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren.
19. september 2019.

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

Dagsorden:
1.

Valg af ordstyrer og referent

2.

Godkendelse af referat fra mødet d. 20. juni 2019

3.

Opfølgning fra sidste møde

4.

Nyt fra formanden

5.

Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold

6.

Henvendelse fra Hvidovre Kommune /TDC vedr. nedgravning af fibernet i
Lejren, se bilag

7.

Henvendelser fra beboere / foreninger
a. Flere Skraldespande fremsat af Jesper Mansted.

8.

Lokalplan 469-439

9.

Lokalplan 468

10.

Ny affaldshåndtering

11.

Bordet rundt.

12.

Kommende møder

13.

Storskrald

14.

Evt.

15.

Næste møde

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Helle og referent blev Lars.
2. Godkendelse af referat fra mødet den d. 20. juni 2019
Referat blev godkendt uden bemærkninger.
3. Opfølgning fra sidste møde
Helle har sendt en lovede skrivelse til Hovedporten og hegnet er fjernet.
4. Nyt fra formanden
Lonnie udtræder pr. 19. September 2019, idet hun fraflytter Avedøre Lejren. Hiroshi bliver ny
næstformand og vil ligeledes varetage Grøn Vedligehold. Kæmpe tak til Lonnie for det store
arbejde og ikke mindst energi.
5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold
Nogle af træerne der står langs Avedøre Tværvej er blevet beskåret efter påbud fra HK.
Ellers ser det fint ud i lejren.
6. Henvendelse fra Hvidovre Kommune /TDC vedr. nedgravning af fibernet i Lejren.
Bestyrelsen ser en kæmpe opgave i den opgave, især i kontrollen af reetableringen af lejren
efter nedgravning vil kræve indsats. Med den afgang der i år har været i bestyrelsen, er der pt.
ikke kræfter til at løfte denne opgave. Endvidere er dette noget, som vedrører hele lejren og
derfor ses, som minimum, noget som skal drøftes med formændene og muligvis på en
generalforsamling.
7. Henvendelse fra beboere / foreninger
Flere Skraldespande på Alarmpladsen fremsat af Jesper Mansted. Bestyrelsen ser ikke en
opsætning af yderligere skraldespande, som løsningen på problemet, og afviser forslaget.
Forslaget kan fremsættes på generalforsamling i 2020.
Ønske om møde med bestyrelsen i november fra Grøn Gruppe ved Gitte Larsen vedr.
nyttehaver og vilde bede. Bestyrelsen vil gerne mødes med Grøn Gruppe, men først i januar
2020 henset til, at der snart kommer et udkast til en ny lokal plan.
8. Lokalplan 430-469
Følgegruppen har modtaget et umiddelbart sidste udkast til den nye lokalplan og været et
møde d. 5/9- 2019 med Center for Plan og Miljø, og det forventes, at der sendes i høring inden
årsskiftet.

9. Lokalplan 468
Der er kommet et forslag til en lokalplan 468 der omhandler området langs Avedøre Tværvej
mellem Avedøre Lejren og Bymuren. Bestyrelsen har ikke nogen bemærninger til forslaget.
10. Ny affaldshåndtering
Hovedporten har henvendt sig med spørgsmål vedr. affaldssortering. Bestyrelsens svar er, at
denne opgave skal løses indenfor den enkelte forening og dets område.
En henvendelse fra en beboer i Avedøre Lejren, som har en issenkrammer butik i Køge vedr.
affaldscontainere. Tilbuddet videresendes til de enkelte foreninger i GRAVL.
11. Bordet rundt.
Alice gør opmærksom på, at der stadig er mange, som kører mod ensretningen rundt om
pladsen. Alice tager en snak med Bataljonen om de kan tale med deres leverandører om, at
respekter færdselsreglerne i området.
12. Kommende møder
Næste formandsmøde planlægges til tirsdag d. 29 oktober. Helle indkalder.
Emner: Ny lokalplan, evt. nedgravning af fibernet, storskrald og affaldssortering.
13. Storskrald
Det koster penge hver gang, at Uno skal kører efter hensat skrald efter storskrald. Efter den
seneste omgang storskrald er der blevet afsat to senge på pladsen bag fægtesalen.
Det er bestyrelsens holdning, at ordningen fortsætter, men der prøves at sætte yderligere skilte
op i håb om, at det vil hjælpe på problemet.
14. Evt.
NIL
15. Næste møde er d. 24. oktober kl. 18.30.

På bestyrelsens vegne
Lars Jeppsson
Sekretær

