
Referat af bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren.

20. august 2020

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

Fraværende:

Ordstyrer:Helle

Referent: Lars

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Velkommen til Uno – præsentation og drøftelse af verserende opgaver 
og sager, herunder sag med Regimentstokken og to skamferede træer.

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. juni 2020

4. Opfølgning fra sidste møde

5. Planlægning af den kommende generalforsamling d. 10. september

6. Budget 2020

7. Nyt fra formanden herunder økonomisk status

8. Nyt fra Grøn vedligehold.
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9. Storskraldsordningen – fortsat evaluering

10. Bordet rundt

11. Kommende møder herunder et formandsmøde inden 
Generalforsamlingen

12. Evt.

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

2. Velkommen til Uno – præsentation og drøftelse af verserende opgaver og sager, 
herunder sag med Regimentsstokken og to skamferede træer.
Uno gennemgik de trærapporter, som blev udarbejdet sidste efterår (2019).
Hiroshi gennemgik sagsforløbet, som han har oplevet det. 
Bestyrelsen har aftalt et møde med Regimentsstokkens Formanden Bent Aune samt 
hans bestyrelsen d. 25. august 2020, hvor bestyrelsen ser frem til, at få belyst sagen.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 16. juni 2020
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

4. Opfølgning fra sidste møde
Helle har skrevet til Nexus, at Bestyrelsen forholder sig neutralt til hans forslag, og det 
er til medlemmerne (de forskellige foreninger i Grundejerforeningen (GRAVL), som er 
dem, som skal stemme om forslaget på GF.

5. Planlægning af den kommende generalforsamling d. 10. septemberkl. 18.30.
Helle har haft møde med IP. Jesper sørger drikkevarer. Hans Erik har booket første 
salen i Smedjen. Regnskab og budget er sendt ud. Helle sender beretningen ud til 
bestyrelsen nogle dage forinden. 

6. Budget
Ingen bemærkninger fra bestyrelsen. Regnskabet og budgettet bliver behandlet på den
kommende GF.

7. Nyt fra formanden herunder økonomisk status
Helle og Lars gennemgik legepladsen med HENKA og fandt mindre områder som skal 
udbedres. Egeplankerne omkring sandkassen skal skiftes henset til råd og store 
sprækker i træværket. Der er observeret diverse ”fremmedlegemer” i sandkassen, 
bestyrelsen vil bede Uno om, at rive sandet igennem, når de er herude.
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8. Nyt fra Grøn vedligehold
Vildtbedenes udvikling blev drøftet. Der er så småt begyndt, at komme blomster. 
Forventningen er, at vi først til foråret 2021 vil kunne se effekten af de etablerede 
vildtbede.
Der er enkelte grene i nogle birke træer ved Filmbyvej, som er ved at nå vindueskanten
i ABII. Bestyrelsen vil bede Uno om, at reducere de omtalte grene. Der vil ikke være 
tale om en kron reduktion. 

9. Storskraldsordningen – fortsat evaluering
Denne gang er det gået meget bedre. Folk har denne gang været rigtigt flinke til, at 
stable især ”småt brandbart”, så der var plads til alt. Bestyrelsen er enige om at 
fortsætte ordningen. 

10.Bordet rundt
Jesper nævnte, at han vil fremsætte et forslag om midler til opstartning af El-lade 
standere projekt. 
Steen nævnte, at der vil kommende øgede udgifter til håndtering af skrald, som er 
gennemtrumfet af regeringen. 
Jimmy gav status på fibernet nedgravningen (Fase 1). Pga. Coronaen blev Fase 2 
forsinket og derfor er der ikke sket, så meget siden nedgravningen i foråret. TDC vil 
iværksætte etableringen i efteråret. Såfremt at foreningerne ikke har aftalt et kort møde
med TDC inden d. 10. september 2020, vil en evt. senere etablering af fibernet skulle 
betales af foreningerne. Har man spørgsmål til overstående bedes man kontakte 
Jimmy. Der er derfor blevet oprettet en hjemmeside med navnet: Fibernetilejren.dk, 
hvor man kan finde information og skrive, hvis man har problemer. 

11. Kommende møder herunder et formandsmøde inden Generalforsamlingen 
Formandsmødet vil blive håndteret af den kommende bestyrelse. 

12.Evt.
Lokale kræfter afholder et loppemarked d. 29/30 august 2020 på Alarmpladsen fra kl. 
10.00.

På bestyrelsens vegne

Lars Jeppsson
Sekretær
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