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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Utterslevhøj Grundejerforening
afholdt 20. oktober 2015
Formanden, Elin Steppat Hausle, indledte med en velkomst, en kort orientering om baggrunden for
aftenens møde samt en præsentation af dagsordenen:
1. Valg af ny kasserer
Hanne Rasmussen, Nebbegårdsbakken 10, blev enstemmigt valgt som ny kasserer i stedet for Søren
Speich Sørensen, der er udtrådt af bestyrelsen.
2. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
Den nuværende suppleant Karsten Engsager, Mosesvinget 68, blev enstemmigt valgt som nyt
bestyrelsesmedlem. Ingen af de fremmødte ønskede at indtræde som ny suppleant til bestyrelsen.
3. Forslag fra bestyrelsen om betaling af depositum i forbindelse med klimasikring af
foreningens private veje
Hanne Rasmussen orienterede om sagen, som går ud på, at Københavns Kommune og HOFOR har
planer om at foretage klimasikring af private fællesveje. Denne klimasikring har som primært mål
at lede regnvand uden om det eksisterende kloaksystem. Vi kan som grundejerforening opnå 100 %
medfinansiering hertil ved at fremsende ansøgning herom til HOFOR i indeværende år.
Udarbejdelse af en sådan ansøgning er imidlertid ganske krævende og udover, hvad bestyrelsen kan
magte. Det kræver derfor professionel assistance, som vi kan få hos konsulentfirmaet Klimavej.dk
mod at betale 40.000 kr. i depositum, der kan tages fra vejlaugets kassebeholdning, som p.t. er på
359.000 kr. Hvis ansøgningen godkendes af kommunen og af HOFOR, og hvis vores forening
derefter godkender projektet, får vi tilbagebetalt det fulde depositum.
Bestyrelsens forslag var, at UG indgår i samarbejde med Klimavej.dk m.h.t. klimasikring af vores
private fællesveje. Det betyder, at der fra vejlaugets kasse betales et depositum på 40.000 kr.
Eventuel gennemførelse af projektet vil blive sat til afstemning på den ordinære generalforsamling
til foråret.
Inden forslaget kom til afstemning, var der en del diskussion, som mest drejede sig om risikoen for
at miste vores depositum, samt om vi kan regne med 100 % medfinansiering. Ved den påfølgende
afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget med 28 stemmer for, 4 imod og 2 hverken for eller
imod.
Der vil blive orienteret om det videre forløb i sagen på UG’s hjemmeside, og bestyrelsen vil
indkalde til et informationsmøde, når der er tilstrækkeligt grundlag for at tage beslutning på næste
ordinære generalforsamling, om projektet med klimasikring skal sættes i værk.
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