Referat af bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Avedørelejren.
10. februar 2021

Tilstede: Helle Lindsel, Hans Erik, Steen, Lars Jeppsson, Jan og Jesper Morgils.
Fraværende: Jimmy Larsen og Kirsten (Begge havde meldt afbud).
Ordstyrer: Helle
Referent: Lars

Dagsorden:
1.
Ordstyrer (forslag Helle) og referent (forslag Lars)
2.

Godkendelse af referat af 26. NOV 2020

3.

Ny Lokalplan 469 (ophør af 430 og 442)

4.

Nyt fra ”Grøn vedligehold”

5.

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

6.

Kommende møder og aktiviteter herunder Generalforsamlingen

7.

Evt.
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1. Godkendelse af referat af 26. NOV 2020
2. Ordstyrer (forslag Helle) og referent (forslag Lars)
Ordstyrer blev Helle og referent blev Lars.

3. Ny Lokalplan 469 (ophør af 430 og 442)

Helle kommer med et udkast til et høringssvar fra bestyrelsen. Der er enighed om, at
vores svar skal være et overordnet svar med fokus, at vi ikke ønsker en bolig
yderligere, som forslået i Lokalplan 469.
4. Nyt fra ”Grøn vedligehold”

Brugt lidt mere på kontoen end beregnet grundet mere sne og kulde end normalt.
Der er blevet rettet op på hegnet bagved Hovedporten og mellem Fægtesalsvej.

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

Stillingtagen til to sager, udsendt som mail til bestyrelsen:
a. Afholdelse af cirkus d. 16. + 17. april - Baldoni
Vi giver tilladelse mod, at de rydder op efter sig selv og dækker evt. skader.
b. Forlængelse af grussti på Grønningen ved vandværksgrunden – HK
Hvidovre Kommune har tilbudt, at forlænge grusstien på Grønningen ved
vandværksgrunden af. Et godt forslag, som vi siger: Ja tak til.
6. Kommende møder og aktiviteter herunder Generalforsamlingen
GF er fastsat til d. 15. april. Helle skriver ud til medlemmerne (Foreningerne) og
forklarer Corona situationen samt beder om evt. forslag til GF. Helle varsler endvidere,
at GF kan blive udsat blive udsat grundet Corona.
7. Evt.

Forslag om køb af 3-4 ”gårdmands snapper” opstillet ved beboerhuse, så folk kan
samle skrald op, mens de går tur i lejren. På nuværende tidspunkt besluttede
bestyrelsen ikke, at gå videre med forslaget. Det må være op til de enkelte foreninger,
at de indkøbe deres egne, såfremt at der er ønske og vilje til dette.
Jan havde en bekymring om antallet og placering af P-pladser i lejren. Sten bakkede
op om Jan’s bemærkninger og supplerede med, at vi ikke skal forvente flere p-pladser
herude, da man generelt i HK ønsker, at begrænse antallet af biler i Hvidovre.
Næste storskrald er fredag d. 12. FEB – 14. FEB 2021. Vi vil overveje, at lade perioden
vare fra torsdag til mandag, i stedet for fredag til mandag.
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Helle nævnte, at vi i regnskabsåret 2020 har brugt omkring 140.000 kr. mindre end
budgetteret.

På bestyrelsens vegne
Lars Jeppsson
Næstformand og Sekretær
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