Utterslevhøj Grundejerforening

Mødereferat
Sag:

København, den

Emne:

Bestyrelsesmøde

Mødested:

Børge, Engsvinget 9

Mødedato:

17.08.2011

17.08.2011

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. Halvårligt eftersyn af legepladser.
HBL og JAN har udført eftersyn af legepladser uden bemærkninger.

Ad4. Udlån af telte og udlån af Enemærket.
Udlån af telte foregår som hidtil gratis til foreningens medlemmer. Fællesarrangementer der ønskes
afholdt i Anlægget ved Enemærket skal der søges tilladelse til fra bestyrelsen.
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Ad5. Byggesag Mosebakken 8.
HBL har fra Københavns Kommune modtaget høring om opførsel af dobbelthus på Mosebakken 8. JAN
har talt med naboen som har indsendt indsigelser til kommunen. På vegne af bestyrelsen laver JAN
indsigelse til Københavns Kommune
Ad6. Vejbidrag.
Bestyrelsen diskuterer kontinuerligt hvorledes vejbidraget opkræves. Diskussionen fortsættes på de
kommende møder.
HBL laver en oversigt til anskueliggørelse af hvorledes vejbidragene pt. opkræves.
Ad7. Siden sidst fra Formanden.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har rettet henvendelse til Overborgermester Frank Jensen med henblik
på, at få genoptaget bus linie 67. HBL holdes opdateret fra Lokaludvalget
HBL søger at finde en løsning på hvorledes skraldespande i Anlægget kan blive tømt fremover
HBL afvente svar fra C.A. Rasmussen på asfaltering af de udsatte stier
Bestyrelsen har modtaget breve vedrørende skader og ulemper i forbindelse med den seneste tids
kraftige regnvejr. HRA laver et indlæg i næste UG-Nyt.
Kopi
På Generalforsamlingen blev det besluttet at arbejde på, at få etableret en trafiksanering på
Mosesvinget/Lærkebakken. JAN har indsendt forslag til Kommunen og svarfristen er oplyst til ca.
20.august 2011.
Louise fra Nebbegårdsbakken vender tilbage vedrørende forslag om ”Børne”skiltning i trekanten
Nebbegårdsbakken/Storkebakken.
Sniff fra Nebbegårdsbakken arbejder på at får lavet en traffiksanering på Horsebakken.
Ad8. Fra kasseren.
Gennemgang af restanter. SSS gjorde rede for restancerne (8 stk.) som samlet beløber sig til 36.080
kr. De 5 af dem er overdraget til advokat. De resterende 3 afventer yderligere sagsbehandling hos SSS.
Ad 9. Sommerfest, UG-Nyt og Vand.
HBL skriver en opfordring om at hjælpe til i forbindelse med teltopsætning – og ikke mindst nedtagning.
HBL samler ind til UG-Nyt og bladet trykkes og uddeles i den kommende weekend (20.-21.08).
Ad10. Eventuelt
Der bliver løbende holdt øje med vejenes beskaffenhed. Der er pt. ikke observeret huller.

Ad11. Næste møde
Onsdag 12.oktober 2011, hos Jerrik Mosesvinget 80 kl.19:00.
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