Referat af bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren.
23. januar 2020

Tilstede: Hiroshi, Hans Erik, Alice, Steen, Lars samt Jimmy Larsen - AV2
Fraværende: Helle (syg)
Ordstyrer: Hiroshi
Referent: Lars

Dagsorden:
1.

Valg af ordstyrer og referent

2.

Godkendelse af referat fra mødet d. 21. november 2019

3.

Opfølgning fra sidste møde

4.

Nyt fra formanden herunder økonomisk status

5.

Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold

6.

Nedgravning af fibernet i Lejren

7.

Henvendelser fra beboere / foreninger

8.

Bordet rundt

9.

Evt.
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1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Hiroshi og referent blev Lars.

2. Godkendelse af referat fra mødet den d. 21. november 2019
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

3. Opfølgning fra sidste møde
Tak for en god og hyggelig julefrokost
Der er underskrevet kontrakter med Grøn E, prisstigningerne er på 0,5 – 1 %.
Hiroshi har haft en intens dialog med en beboer vedr. storskrald og har i den forbindelse
fastslået, at det ikke er bestyrelsens opgave, at informere alle beboer om retningslinjer og
regler. Bestyrelsen informerer de respektive formænd i GRAVL, om relevante emner og
bestyrelsen forventer, at de videreformidle det til deres medlemmer. Beboeren er blevet
opfordret til, at deltage i bestyrelsesmødet og her fremlægge sit synspunkt. Dette var dog ikke
muligt.

4. Nyt fra formanden herunder økonomisk status
Helle var syg og derfor var der intet nyt fra formanden.
Hiroshi sagde, at så vidt han vidste, så var foreningens økonomi fin.

5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold
Der er blevet kantklippet i lejren.
Der er kun blevet saltet nogle gange, så brugen af Hvid Vedligehold har været begrænset.

6. Nedgravning af fibernet i Lejren med deltagelse af Jimmy Larsen - AV2
Jimmy har været rundt med TDC (Torsten og Jonas). Helle ønskede, at der ikke blev gravet
før, at alle formændene var blevet informeret. Derfor afholdes der møde med alle formænd den
30. januar kl. 18.30. Jimmy sendte indkaldelse ud sidste onsdag. Der er desværre kun 2
formænd (Henrik Fris (AV 1) og Claus (Magasingården), som har meldt tilbage. Hiroshi og
Hans Erik vil også deltage for hhv. AV 2 og Fægtegården. Vi blev enige om, at Jimmy rykke de
ikke tilmeldte formænd pr. mail.

7. Henvendelser fra beboere / foreninger
1. Grøn gruppe: Bestyrelsen afventer resultatet er ansøgningen.
2. En persons vedr. oplevelse af p-problemer: Bestyrelsen kan ikke genkende et generelt
parkeringsproblem i lejeren og vil derfor ikke gøre yderligere på nuværende tidspunkt.
3. Vedr. skralde containere på Gl. Byvej, som har flyttet plads: Hiroshi retter henvendelse til
Artillerimagasinet og gør foreningen opmærksom på problemet samt om de har kendskab til
flytningen.

8. Bordet rundt
a. Vedr. GF d. 22. april og spisning. Bestyrelsen anbefaler spisning med et af tre
valg, stegt flæsk, kylling eller en vegetarret samt kage/ kaffe bagefter. Der vil
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være en øl/ vand til spisningen. Tidsplan: Spisning kl. 17.30 – 18.15. GF 18.30
– 22.00.
b. Steen har forhørt sig omkring den kommende lokalplan ved Hvidovre Kommune
og vil, så snart at han får svar, informere bestyrelsen om status og den videre
udvikling.
9. Evt.

Intet til evt.
Næste møde:
- 6. februar kl. 18.30
- 5. marts kl. 18.30 (Bemærk er rykket fra d. 12. marts)

På bestyrelsens vegne

Lars Jeppsson
Sekretær
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