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Referat af bestyrelsesmøde i 

Grundejerforeningen Avedørelejren. 
26. november 2020 

 

Tilstede: Helle, Hans Erik, Steen, Lars, Jan og Kirsten. 

Fraværende: Jesper Morgils, Jimmy Larsen, Hiroshi. (Alle 3 havde meldt afbud), 

Ordstyrer: Helle 

Referent: Lars 

 

Dagsorden: 

1.  Velkommen til den nye / genvalgte bestyrelse 

2. Ordstyrer (forslag Helle) og referent (forslag Lars) 

3. Præsentation ”bordet rundt” 

4.  Konstituering, herunder valg af sekretær (forslag Lars) og fordeling af opgaver. 

5. Økonomisk status v. Helle 

6.  Opfølgning fra Generalforsamlingen 

         7. Ny Lokalplan 469 (ophør af 430 og 442) – proces og indhold, samt drøftelse af 
høringsprocessen, hvordan skal det gribes an? 

8. Nyt fra ”Grøn vedligehold” 

9.  Henvendelser fra beboere / foreninger, samt opfølgning på evt. Sager 

10. Kommende møder og aktiviteter 

11.  Evt. 
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1. Velkommen til den nye / genvalgte bestyrelse 
 
 

2. Ordstyrer (forslag Helle) og referent (forslag Lars)  
Ordstyrer blev Helle og referent blev Lars. 

 

3. Præsentation ”bordet rundt” 
Punktet udsættes til næste møde.  
 
 

4. Konstituering, herunder valg af sekretær (forslag Lars) og fordeling af opgaver. 
 
Fordelingen af poster er: 
Helle Lindsel   (Formand)  
Lars Jeppsson  (Næstformand og Sekretær) og varetager forsat storskrald 

ordningen.   
Steen Nørskov  (HK-repræsentant) 
Hiroshi                                  (Menigt medlem) og varetager forsat hvid vedligehold*. 

Jesper Morgils (Menigt medlem) 
Jimmy Larsen  (Menigt medlem) 
Hans Erik   (Menigt medlem) og varetager forsat julelys opgaven og 

skraldespande. 
Kirsten Hartmann (Suppleant) 
Jan Thorlind  (Suppleant) 

*  Grøn vedligehold skal overdrages til en anden person i 
bestyrelsen ved næste møde. 

 
Se evt. Pkt 7 i Grundejerforeningens Generalforsamlings referat.  

 

5. Økonomisk status v. Helle 
Det har været et stille år bl.a. pga. Corona restriktioner, så der har ikke været de store udgifter. 
Så økonomien ser fin ud. Der bliver opsat lyddæmpning i Smedjen af de midler, som har været 
afsat på budgettet til ny anskaffelser. Alle foreninger har betalt det de skulle til 
Grundejerforeningen.  
 
 

6. Opfølgning fra Generalforsamlingen 
Arbejdsgruppen EL-ladestander i Avedøre Lejren er ikke kommet i gang endnu grundet 
Corona, men er ved at starte arbejdsgruppen op. 
 
 

7. Ny Lokalplan 469 (ophør af 430 og 442) – proces og indhold, samt drøftelse af 
høringsprocessen, hvordan skal det gribes an? 
Helle mærker en interesse fra flere personer, som har en mening om, hvad der skal ske med 
den nye Lokalplan. Kommunen ønsker, at afholde et formandsmøde med alle formænd fra 
boligforeninger i Avedørelejren i mhp. genstarte processen. Helle deltager også i dette møde. 
Mødet er indkaldt tirsdag d. 01. DEC fra 16.00 – 18.00. Der er endvidere planlagt et 
borgermøde om den kommende lokalplan d. 16/12 i Teatersalen i Friheden, hvor bestyrelsen 
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forventer, at deltage med en eller flere medlemmer. Bestyrelsen vil også komme med 
høringssvar til den kommende lokalplan. Helle, Lars, Kirsten og Jan vil være primære 
pennefører. 

 
8. Nyt fra ”Grøn vedligehold” 

Træerne på Grønningen er ved og blive fældet pga. råd. Sagen med Regiment stokken er løst 
og området er blevet pænt efterfølgende.    
 
 

9. Henvendelser fra beboere / foreninger, samt opfølgning på evt. Sager 
Der har ikke været nogen henvendelser til foreningen.  
 
 

10. Kommende møder og aktiviteter 

Der bliver tændt julelys på Alarmpladsen på søndag, den første søndag i advent. Lysene bliver 

hængende januar måned ud.  

Der vil blive mulighed for at komme af med sit brugte juletræ senest d. 10. Januar 2021. Træet 

kan aflægges på Alarmpladsen. 

Næste møde bliver den torsdag 17 DEC kl. 18.30. 

Bestyrelsen mødes virtuelt bl.a. mhp. at drøfte borgermødet. 

Julefrokosten bliver udsat pga. Corona til foråret 2021.  

 

11. Evt. 
Næste storskrald er fredag d. 11. DEC – 13. DEC 2020. 
 

 

 
På bestyrelsens vegne 

 
 
 

Lars Jeppsson 
Sekretær 


