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Referat af bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Avedørelejren. 

25. august 2021 
 

Deltagere: Christian Haines, Hans Erik Jonsson, Mehvish F. Rathore, Hiroshi Hemmi, Jesper Morgils, 
Kirsten Hartmann, Jan Thorlind, Steen Ørskov Larsen og Lars Jeppsson. 
 
Forslag til Ordstyrer: Lars Jeppsson     
Forslag til Referent: Kirsten H. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent  

2. Spørgsmål til referatet fra 17. juni 2021  

3. Nyt fra formanden  

4. Opfølgning på opgaver fra mødet d. 17. juni. 

• Hans Erik: indhent tilbud om julebelysning 

• Jesper: Opdatering af fordelingstal  

• Nyt fra IT- gruppe, Jan og Hiroshi? 

5. Invitation til dialogmøde om affald d. 9. september 

6. Jesper: Præsentation af status på opsætning af el-ladestandere.  

7. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 

8. Formandsmøde tirsdag d. 16. september kl. 19:30 - 21:30 i Smedjen.  

9. Status Belysning og ejerskab af veje 

10. Ny lokalplan? Hvordan skal GRAVL forholder sig? 

11. GRAVL-aktiviteter på FB? 

12. Bordet rundt og evt. 

13. Kommende møder   
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Deltog ikke: Mehvish F. Rathore og Hiroshi Hemmi (Havde meldt afbud) 

 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent  

Ordstyrer blev Lars Jeppsson og referent Kirsten Hartmann 

 

2. Spørgsmål til referatet fra 17. juni 2021  

Der er ingen kommentere eller bemærkninger til referat ang. den 17. juni. 

 

3. Nyt fra formanden  

Der er lavet opdatering på GAVL hjemmeside så alle foreningernes formænd er 

opdateret. 

 

Formanden for beboerhuset, Rolf, ønsker at der kommer flere frivillige kræfter til og gør 

opmærksom på, at man kan møde op den 7/9 til deres næste møde. 

 

Der skal indhentes information gennem HK om hvem der har lavet et hul i vejen. Da 

dette skal udbedres. Steen tager kontakt. 

 

4. Opfølgning på opgaver fra mødet d. 17. juni. 

• Hans Erik: indhent tilbud om julebelysning 

Der er ikke indhentet tilbud endnu pga. sygdom i familien. Hans Erik indhenter et 

tilbud til næste møde. 

• Jesper: Opdatering af fordelingstal  

Leif og Jesper har lavet et regneark /skema som kan lave en udregning på 

fordelingstallene og de skal nok reguleres efter den nye lokalplan bliver frigivet. Der 

arbejdes på en løsning som ikke skal op til afstemning til en generalforsamling men 

kan godkendes af GAVL bestyrelse. 

• Nyt fra IT- gruppe, Jan og Hiroshi? 

Arbejder på flere forskellige løsninger, men ikke noget som kan fremlægges på dette 

møde, men håber der er noget til næste møde. 

 

5. Invitation til dialogmøde om affald d. 9. september 

Der er forvirring ang. hvilket muligheder GRAVL’s foreninger kan bidrage med ekstra 

sorterings løsninger. Da HK indtil nu har afvist de enkeltes foreningers ønsker om udvidelse 

af skralderum. Kirsten vil gøre et forsøg på at finde nogle repræsentanter.  
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6. Jesper: Præsentation af status på opsætning af el-ladestandere.  

Arbejdsgruppen har indhentet nogle konkrete tilbud som Jesper vil gennemgå til 

formandsmødet den 16/9. Bestyrelsen støtter arbejdsgruppens anbefaling og der vil blive 

indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 7/10 mhp. at forslaget sættes til afstemning. 

Bestyrelsen ønsker dog og orienterer formændene i GRAVL om projektet, hvilket sker 

torsdag d. 16 september 2021 før, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

 

7. Fordeling af opgaver i bestyrelsen 

Der bliver sendt et separat dokument med opgaver sammen med dette referat. 

 

8. Formandsmøde tirsdag d. 16. september kl. 19:30 - 21:30 i Smedjen.  

Mødet vil blive afholdt i auditorium eller i pejsestuen, hvor Jesper Morgils holder et oplæg 

ang. el-ladestandere i området. 

(Kirsten står for forplejning til mødet). 

 

9. Status Belysning og ejerskab af veje 

HK har ikke givet bestyrelsen et svar ang. Ejerskab. Steen vil formidle til HK, at bestyrelsen 

ønsker et møde så dette punkt kan belyses. 

 

10. Ny lokalplan? Hvordan skal GRAVL forholder sig? 

Der er ikke noget nyt fra HK vedrørende den nye lokalplan. 

 

11. GRAVL-aktiviteter på FB? 

Bestyrelsen skal ikke kommuniker via Facebook og derfor skal den side der er oprette, men 

er inaktiv siden 2018 slettes. 

 

12. Bordet rundt og evt. 

Ingen bemærkninger. 

 

13. Kommende møder  

Formandsmøde d. 16/9-2021- booket i ”pejsestuen” 

 

Bestyrelsesmøder resten af året: 

- Ekstraordinær generalforsamling den 7/10- et punkt kl.  19:30-20:30- booket i ”1 sal” 

- Bestyrelsesmøde d. 12/10 (tirsdag) kl.: 18:30-21:30- booket i ”pejsestuen” 
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- Bestyrelsesmøde d. 11/11 (torsdag) kl.: 18:30-21:30- booket i ”pejsestuen” 

- Julefrokost for bestyrelsen + 1 person den. 25/11 (torsdag) mødes kl. 18 ved Smedjen. 
 
  

 
Kirsten Hartmann 

Møde- og referentansvarlig 


