Utterslevhø
øj Grundejerforening
Referat af bestyrelsesmø
øde den 12. juni 2012

Tilstede: Hans Bo Larsen, Hanne Rasmussen, Søren Sørensen, Børge Winther Nielsen
og Elin Hausle Ebbesen

Dagsorden:
1) Ændringer til dagsordenen
- Ingen
øde
2) Godkendelse af referat fra sidste mø
- Referatet blev godkendt
3) Fra kassereren: Status over forbrug, budget og restancer
- Pr. dags dato er vi på 43.310 kr. i restance for kontingent og vejbidrag. 80 % af
restancerne er syns og skønssager. Bestyrelsen strammer op på inddrivelse og
sender sagerne hurtigere til inkasso.
- Slidlag på Uglestien udsættes til næste år (2013). Dette betyder, at der er 30.000
kr. der ikke anvendes i år.
4) Bredbå
åndsprojektet.
- Udvalget sender en status til Bestyrelsen i juli
5) Trafikbegræ
ænsning på
å Mosesvinget/hastighed på
å Horsebakken
- Kommunen har meddelt, at der kommer en tælling i juni 2012.
6) Generalforsamlingsforslag 2012
- Søren kommer med input til næste møde

- Ordensreglement til justering - Elin kigger på ordensreglementet til næste møde
Fra formanden:
- Byggeriet på Mosebakken 8. Der har været kritik af arbejdet på mosebakken 8,
brugen af containere/beboelse og arbejdskraft. Der har været rettet henvendelse til
Arbejdstilsynet, som ikke mener at sagen hører under dem. Der har været rettet
henvendelse til politiet, som henviser til Kommunen. Kommunen arbejder på
sagen. Hanne følger op på sagen.
- Bestyrelsen følger op på arbejdsform og opgaver – Elin udarbejder udkast til
proces vedr. rollefordeling, opgaver og relationer
- Hanne lægger fuldmagter på nettet.
- Syn og skøn er den 19. juni kl. 10, formand og næstformand er til stede.
- Byggesag Storkebakken 25, forelagt på mødet den 18. april 2012. Der var ingen
indsigelser fra bestyrelsen.
- Fortovsskader: På Mosesvinget udenfor nr. 28/26. er der et hul i vejen.
Bestyrelsen skønner, at der tale en skade på hovedkloakken, hvis ansvar er
Kommunens. Hanne retter henvendelse til Kommunen.
- Børge tager sagen vedr. fortovsskade ved Engsvinget nr. 18.
- Før DONG går i gang, bliver fortov inspiceret og fotodokumentet sammen med
bestyrelsen.
Eventuelt
- intet
Næ
æste mø
øde:
Hanne afholder næste bestyrelsesmøde den 4. september 2012 kl. 19-22.

