Utterslevhøj Grundejerforening

Mødereferat
Sag:

København, den

Emne:

Bestyrelsesmøde

Mødested:

Jerrik, Mosesvinget 80

Mødedato:

10.10.2011

10.16.2011

Mødenr.:
Ref.:

JAN

Fordeling:

Bestyrelsen

Deltagere:

Hans Bo Larsen
Søren Speich Sørensen
Jerrik Andersen
Hanne Rasmussen
Børge Nielsen

HBL
SSS
JAN
HRA
BNI

Bestyrelsesformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem (ref.)
Næstformand

Afbud:

DAGSORDEN

Ad1. Dagsorden godkendt

Ad2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde. Referatet blev gennemgået og godkendt.
Ad3. Byggesager.
JAN har kontaktet Københavns Kommune for at høre til sagsbehandlingen af Mosebakken 8.
Sagsbehandlingen var primo oktober ikke gået i gang. Vi har modtaget forløbigt materiale for et enfamilie hus på Storkebakken 37 fra bygherren selv. Ansøgningen er ikke indsendt til kommunen endnu.
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Ad4a . Nedgravning af el-ledninger/Bredbånd.
SSS og BNI fortsætter med at undersøge pris og omfang hvis grundejerforeningen vil have lagt et tomt
rør i forbindelse med af nedgravningerne af el-ledninger. Røret vil så kunne bruges i tilfældet af, at
foreningen etablerer et netværk/bredbånd. Formentlig bliver prisen pr. parcel 1.500 kr.(for det tomme
rør).
Ad4b Vand.
HRA har lavet en oversigt over hvor der er indberettet vandskader i foreningen(ca. 50 svar).
Umiddelbart synes der at være tale om centrerede områder med skader fra kloakvand. HRN har et
oversigtskort med i næste UG-Nyt hvor svarene fremgår.
Ad5. Veje og Stier.
Der har været den årlige gennemgang og udskiftning af fliser på foreningens fortorve. HBL har fået
tilbud på den nye ”Uglestien” (fra Mosebakken ned mod Hareskovvejen) Trappens pris er 113.125,- inkl
moms + 9800,- + moms. I alt med moms 125.375,- kr. Betales af 3 gange. 2x30.000 og resten når
arbejdet er afsluttet i foråret 2012. Tilbudet er accepteret og HBL sørger for at arbejdet påbegyndes.
Vi har modtaget en henvendelse fra et medlem vedr. rod og manglende fremkommelighed på
Uglestien, noget af dette vil blive løst i forbindelse med renovering af stien SSS kontakter medlemmet.
Snerydningsaftalen fortsætter uforandret fra sidste år (15.nov – 15.april)
Efter fortorvsrenoveringen har 4 parceller varslet sagsanlæg mod foreningen for mangelfuldt udført
renovering, foreningens advokat afventer sagsanlægget.

Ad6. Vejbidrag.
HBL har lavet en opdateret gennemgang af Opkrævning af vejbidrag. Gennemgangen lægges på
foreningens hjemmeside.

Ad7. UG-Nyt.
SSS har fået lavet nyt format på UG-Nyt. Fremover vil publikationen blive i A5.
Ad8. Fra Formanden
HBL har kontaktet et medlem gentagende gange for at bede om rydning af fortorv for byggematerialer
o.lig. såfremt dette ikke sker inden en måned vil grundejerforeningen gøre brug af muligheden for på
ejers regning at få arbejdet udført. Jf. foreningens vedtægter §14.
Ad9. Fra kasseren
SSS oplyser at der er 78.000 i kassen. HBL peger på beplantning af foreningens områder samt
eventuelt anskaffelses af en ny traktor (til fejemaskine og klipper) når den gamle står af, som potentielle
udgiftskrævende investeringer. Nærmere mailes til bestyrelsen af HBL.

Ad10. Eventuelt
KBL undersøger forskellige beplantningsmuligheder.
JAN fortsætter at arbejde på at mindske unødig gennemkørsel på Mosesvinget.
SSS har modtaget klager vedrørende unødigt ophold på stikvejen på Engsvinget mod boldbanerne,
SSS kontakter de relevante myndigheder og hører om kommunen kan hjælpe.
Der har været forespurgt om bump og lignende fartdæmpende foranstaltninger. SSS meddeler
medlemmet, at bestyrelsen foreslår at han tager punkter op på generalforsamlingen.

Ad11. Næste møde
Mandag 28.november 2011, hos Hanne Nebbegårdsbakken 10 kl.19:00.
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