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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Avedørelejren. 
11. marts 2020 

 

 

Tilstede: Helle, Hiroshi, Hans Erik, Steen, Lars samt Jimmy Larsen - AV2 (gæst) 

Fraværende: Alice 

Ordstyrer: Helle 

Referent: Lars 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af ordstyrer og referent 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 23. januar 2020 

3. Opfølgning fra sidste møde 

4. Nyt fra formanden herunder økonomisk status 

5.  Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold herunder hvad skal der ske med grønt område 

v. Artillerimagasinet og et træ ved Regimentsstokken. 

6. Nedgravning af fibernet i Lejren – v. Jimmy Larsen fra AV2 

7. Forberedelse til Generalforsamlingen d. 22. april 
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8.  Henvendelser fra beboere / foreninger   -   Bordet rundt 

9.  Kommende møder herunder et formandsmøde inden Generalforsamlingen 

10.  Evt. 

 

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. januar 2020  
Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Opfølgning fra sidste møde 
Oprydning efter storskrald gik fint. Der blev dog sat en vaskemaskine efter 2 uger. Efter en del 
debat på FB blev den dog fjernet. Bestyrelsen er enige i at fortsætte med ordningen. Helle 
foreslog at vi i stedet for 6 gange storskrald om året overgik til 4 gange om året mhp. minimere 
udgifterne til bortskaffelse af det ikke korrekte afleverede skrald, som Uno bliver betalt for at 
tage sig af.  
Steen har forhørt sig hvor langt man er i processen med den nye lokalplan ved HK. Indtil videre 
har det ikke været muligt at få et status.  
 
 

4. Nyt fra formanden herunder økonomisk status 
Helle og Lars har haft møde med HENKA vedr. legepladsen og det er blevet aftalt, at så snart 
at vejret tillader det, så bliver manglerne fra efteråret udbedret endvidere bliver gyngen 
repareret. Helle sagde, at foreningens økonomi fin og at regnskabet forventes at blive være ok. 
Helle skal til møde med IP senere på måneden.  
Helle gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke påtager os opgave på baggrund af FB og tråde 
på FB, men alene påtager os opgaver, som kommer via mail og/ eller telefoniske 
henvendelser.  
Cirkus Baldoni ankommer til Avedøre Lejren d. 15. april om aftenen og der vil være 
forestillinger hhv. den 16, 17 og 18 april. Der er 50 kr. i rabat til beboerne i lejren til 
forestillingen d. 16. april. Helle sender koden til de øvrige formænd og melder ud på FB.  
 

 
5. Nyt fra Grøn & Hvid vedligehold    

Hiroshi nævnte, at der muligvis skal sættes flere penge af til træ vedligehold. Uno ved godt, at 
græsset står lidt højt, men pga. af meget vand i jorden og for at undgå at græsset bliver kørt 
op, så vil der ikke blive slået græs før vi har haft lidt mere tørvejr. 
Hiroshi har indhentet tilbud kronragning via Uno på nogle træer ved Regimentsstokken, som vi 
har modtaget en henvendelse om. En evt. beskæringen vil indgå i den samlede prioritering af 
træ tiltag for Avedørelejren. Hiroshi tager kontakt til Regimentsstokken. 
Artillerimagasinet har ønsket plantning af træer på den grønne plet på hjørnet Filmbyen og Gl. 
Byvej. En evt. beplantning af træer vil indgå i den samlede prioritering af træ tiltag for 
Avedørelejren. Helle tager kontakt til Artillerimagasinet. 
Lyskæderne er stadig ikke taget ned. Hiroshi tager kontakt til Uno mhp. at få afklaret om 
hvorvidt vi kan overleve, at lade lyskæderne sidde eller om lyskæderne på Alarmpladsen og Gl. 



3 
 

Byvej skal tages ned? Steen undersøger om der er puljemidler ved HK til evt. opsætning af 
lyskæder.  
 
 

6. Nedgravning af fibernet i Lejren med deltagelse af Jimmy Larsen - AV2 
Der er godt gang i gravearbejdet i lejren. Jimmy afværgede evt. problemer med nedgravning i 
forhold til storskrald. Der har været lidt udfordringer mht. parkering enkelte steder i lejren i fbm. 
gravningen. Der har været en del kommunikation på FB vedr. de udfordringer, som grave- 
arbejdet har medført. Vores kontaktperson ved TDC, Torsten, har forslået, at vi laver en 
hjemmeside/mail, som man kan henvende sig til. Der er derfor blevet oprettet en hjemmeside 
med navnet: Fibernetilejren.dk, hvor man kan finde information og skrive, hvis man har 
problemer. Jimmy tilpasser siden, således at det fremgår, at siden er blevet til i et samarbejde 
mellem bestyrelsen og TDC.  
 
 

7. Forberedelse til Generalforsamlingen d. 22. april 
Helle tager sig af regnskab, budget og beretning. Bestyrelsen har pt. 2 forslag til GF. Et 
omkring julebelysning og et omkring et klatretårn på legepladsen.  
          
 

8. Henvendelser fra beboere / foreninger  
Udover de allerede anførte henvendelser i pkt. 5 har der ikke været andre henvendelser.  
 
 

9. Kommende møder herunder et formandsmøde inden Generalforsamlingen  
 

1. Grøn gruppe: Bestyrelsen afventer stadig resultatet af Grøn Gruppes ansøgning. 
  

2. Formandsmøde mandag d. 23. marts kl. 18.30. Helle afholder mødet, øvrige deltager 
såfremt at de kan. 

 
 

10. Bordet rundt  
Næste møde er den torsdag 16. april. kl. 18.30. 

 
 

11. Evt.  
Bestyrelsen vil gerne vide, hvornår der er inspektion af legeplads, således at en fra bestyrelsen 
kan deltage. Lars tager kontakt til Henka og vender tilbage med svar. 
 
Lars: Forventer at komme med et forslag om etablering af et klatretårn på legepladsen på den 
kommende GF. 

  

 
 

På bestyrelsens vegne 
 
 
 

Lars Jeppsson 
Sekretær 


