18. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening 10. april 2014 hos Hanne Rasmussen.
Første møde efter generalforsamlingen.
Til stede: Elin Hausle, Søren Speich, Børge Winther, Allan Danfær og Hanne Rasmussen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Konstituering af bestyrelsen
Godkendelse af referater
Opgavefordeling i bestyrelsen
Opfølgning på generalforsamlingen
Siden sidste møde, Elin
Siden sidste møde, Søren
Næste UG-nyt
Eventuelt
Næste møde.

Mødet startede med en kort præsentationsrunde (til ære for det nye medlem?).
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Formand: Elin, næstformand: Hanne, kasserer: Søren, sekretær: Allan. Spørgsmålet blev rejst, om
bestyrelseshonorarer skal indberettes til skattevæsnet. Hanne vil undersøge sagen.
Ad 3) Referater fra sidste bestyrelsesmøde samt fra generalforsamlingen godkendt.
Ad 4) Skema med opgavefordeling blev udfyldt og vil blive lagt ud på hjemmesiden. Arrangement af Skt. Hans festen
bør drøftes med festudvalget, evt. også med Hans Bo.
Ad 5) Det blev diskuteret, om vi kan etablere en gruppe til at følge op på problemer med byrdefordelingen mellem
UG og Kbh.’s kommune m.h.t. trafikbelastning og vedligeholdelse af veje og fortove. Fra bestyrelsen vil Elin, Børge og
Allan deltage. Povl Hansen fra Harespringet kan sikkert overtales til også at være med. Desuden vil der komme en
opfordring til medlemmerne i UG-nyt om at melde sig. Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal fældes træer på
Enemærket. Hanne og Elin vil tage et møde med arkitekt Linnet om evt. ændringer på Enemærkets anlæg.
Ad 6) Intet.
Ad 7) Der er klaget over en skrotbil på Mosesvinget. Det blev foreslået, at vi henvender os til ejeren med en
opfordring om at få bilen fjernet og modtage en skrotpræmie.
Ad 8) Næste UG-nyt udkommer ultimo maj d.å.
Ad 9) Kort orientering om retssagen vedr. fliser på Harespringet.
Ad 10) Næste møde hos Børge 3. juni d.å.

Allan Danfær (sekretær)

