
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Avedørelejren. 
21. november 2019. 

 

 

Tilstede: Helle, Hiroshi, Alice, Hans Erik, Steen og Lars 

Fraværende: Lonnie og Keld og Britt har meldt sig ud af bestyrelsen. 

Ordstyrer: Formand Helle 

Referent: Lars 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af ordstyrer og referent 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 22. oktober 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.  Evt. 

9.  Næste møde 



 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Helle og referent blev Lars. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den d. 22. oktober 2019 
Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Opfølgning fra sidste møde 
Der er ikke noget nyt i Nexus sagen. At lave en sammatrikulering er behæftet med mange 
spørgsmål og kan ikke bare lige besluttes af bestyrelsen. Bestyrelsen vil afvente Hvidovre 
Kommunes udspil i den kommende Lokalplan.    
Beboerrådet droppede forslaget om et foredrag til 18.000 kr. 
Hvidovre Kommune vil gerne pille Julebelysning, men kan først gøre det til februar 2020. Så 
der vil være julebelysning i lejren 2019.  
 
 

4. Nyt fra formanden herunder økonomisk status 
Helle kunne ikke få adgang til økonomi mappen for 2019 hos IP ADM. Helle har haft store 
problemer med at få fat på IP. Det viser sig at IP ADM er overgået til et nyt økonomi system. 
Helle har fået adgang nu og det ser fint ud, der dog ca. 10 fejl posteringer, som Helle vil få IP til 
at rette.  
 
Der blev afholdt formandsmøde d. 29 OKT. Deltagere var Fægtegården, AV1, Artilleri gården, 
Messegården, ART magasinet og Magasingården. Afbud fra Hovedporten. Der var 4 emner: 
Lokalplan, Storskrald (der er opbakning til at fortsætte med den nuværende ordning), 
Affaldssortering (ingen af de stede værende foreninger har oplevet problemer med den nye 
skralde ordning) og til sidst Fibernet. Henrik AV1 foreslog at bestyrelsen tog en snak med 
Jimmy. Formændene udtrykte, at de er glade for dette møde med GRAVL og bestyrelsen er 
også glade for mødet, men ville gerne ønske, at alle foreninger i Avedørelejren deltog.  
 
Ingen Juletræstænding. Da tre medlemmer af bestyrelsen er stoppet og der kun er 4 aktive i 
beboerrådet lige pt., så er der ikke overskud til, at planlægge og gennemfører et   
juletræstændingsarrangement.  

 
 
5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold    

Kronreducering og beskæring af træer er iværksat. Der har været en del spørgsmål på FB og 

nødvendigheden af dette. Hiroshi fortalte, at træerne var dødssyge og skulle fældes, det øvrige 

kræt er også fjernet. De tidl. afsatte ca. 120.000 kr. i budgettet til kronreducering og beskæring 

af træer på grundejerforeningens grund herunder Grønningen er måske ikke nok, men da der 

er luft i budgettet, så bliver arbejdet gjort færdig.  

Hiroshi har været i dialog med Hvidovre kommune om, at de sidste container blevet fjernet 

efter sidste storskrald.  

 

6. Nedgravning af fibernet i Lejren med deltagelse af Jimmy Larsen - AV2 
Jimmy fra AV 2 deltog. Jimmy er IT konsulent uddannet indenfor erhvervstelefoni-området.  
Jimmy fortalte, at der ikke er noget galt med det nuværende net og det vil der heller ikke være 
de næste 5-10 år. Men da der sker en kraftig udvikling indenfor streaming og det vil kræve 



fibernet pga. hastigheden. TDC vil lægge lyslederkabler ned og det betyder, at signalet vil 
kunne komme ind med lysets hastighed. På sigt vil de nuværende kobberkabler blive forældet 
og dyrere pga. de øget krav til hastighed.  
Hvad er TDC’s motiv? Jf. Jimmy så er TDC i området og det vil derfor være naturligt, at det 
fortsætte arbejdet i Avedørelejren. Derudover så ønsker TDC selvfølgelig, at kunne beholde så 
mange som muligt som kunder. Fordelen er, at TDC selv har henvendt sig og de må forventes 
at afholde alle udgifter. Jimmys anbefaling er, at vi siger ja henset til, at det er en fornuftig 
langsigtet beslutning. Jimmy vil gerne melde sig, som kontaktperson for denne proces. 
Bestyrelsen beslutning er, at Jimmy udpeges som kontaktperson og får mandat til, at kontakte 
TDC mhp. at bestyrelsen får en præsentation af den evt. kommende proces. På baggrund af 
denne præsentation vil bestyrelsen træffe sig beslutning. Muligvis skal den endelige beslutning 
træffes på GRAVL’s Generalforsamling i marts 2020. Bekymringspunkter er reetableringen af 
lejren efter nedgravning og de gener nedgravningen måtte medføre.  
 
 

7. Bordet rundt 
Alice spurgte, om det var muligt, at få et tilskud til, at man kunne bruge Bataljonen til et musik 
arrangement. Der var enighed om, at Alice forhørte sig hos beboerrådet om et tilskud.  
Hans Erik sørger for, at julelyset er klart og bliver tændt den 01. december.   
 
 

8. Evt. 
Julefrokost: Torsdag d. 19. december. Helle bestiller bord. Mødetid ca. 17.45. 
Storskrald d. 14-15 dec. Lars bestiller ved HK. 

 

9. Næste møde er d. 23. Januar 2020 kl. 18.30.  
 
 
 
 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Lars Jeppsson 
Sekretær 


