Utterslevhøj Grundejerforening
12. september 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening 8. september 2014 hos Søren.
Tredje møde efter generalforsamlingen.
Til stede: Hele bestyrelsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Henvendelse til bestyrelsen om indbrud i området
Trafik og parkering (henvendelse fra Rune Gitz-Johansen)
Retssagen vedr. Harespringet
Udlån af foreningens telte
Trafikregulering på Mosesvinget
Byggesager og fortovsskader
Næste UG-nyt
Eventuelt
Næste møde.

Ad 1 og 2) Dagsorden godkendt, referat godkendt tidligere via e-mails.
Ad 3) Der har været flere indlæg herom på Facebook. Vi vil bringe det op som et emne på næste
generalforsamling. Men allerede nu beder vi medlemmer om at komme med ideer pr. mail til
bestyrelsen om forebyggelse, alarmer, nabohjælp o. lign. Vi samler op på evt. input herom for at
præsentere det på Facebook og i næste UG-nyt.
Ad 4) Emnet blev berørt i sidste UG-nyt. Vi opfordrer berørte medlemmer til at tale med naboer og
genboer om hensynsfuld kørsel og parkering på vejen. Skriv evt. på Facebook eller til foreningens
hjemmeside.
Ad 5) Afgørelsen vedr. Harespringet 6 er anket af ejeren. Bestyrelsen vil anmode Hans Bo om
fortsat at følge op på sagen, og ønsker at blive holdt tæt orienteret om forløbet, bl.a. ved at få
relevante papirer fra foreningens advokat. Elin henvender sig til Hans Bo herom.
Ad 6) Teltene bliver efterhånden mere eller mindre defekte p.g.a. mange udlån. Men vi besluttede at
fortsætte med at låne telte ud efter behov, og så må vi købe nye telte, når det er tiltrængt. Søren og
Børge administrerer teltudlånet.
Ad 7) Bestyrelsen er villig til at rette henvendelse til Kbh.’s kommune sammen med gruppen fra
Mosesvinget. Elin vil kontakte Jerrik Andersen om et møde m.h.p. en fælles henvendelse.
Ad 8) Hanne har korresponderet med bygningsinspektør Bjarne Glashoff fra Kbh.’s kommune om
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byggesagen vedr. Harespringet 1/Mosebakken 8. Der bl.a. klaget over terrænændringer, høj mur, en
kvist samt manglende opkørsel over fortov til garage. Ifølge seneste svar fra bygningsinspektøren er
der ”ikke noget at komme efter”. Evt. klager over hækken oven på muren skal ske til en anden
instans. Elin vil kontakte grundejeren.dk (Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Kbh.) om,
hvordan man bedst henvender sig til kommunen i sådanne sager. Vi diskuterede, om det ville være
formålstjenligt at gå uden om embedsmændene og direkte til toneangivende politikere, evt. den
relevante borgmester
Ad 9) Næste UG-nyt udkommer i oktober.
Ad 10) Vi diskuterede oplysningspligt til skattevæsnet om bestyrelseshonorar. Søren undersøger
sagen videre.
Ad 11) Næste møde er hos Allan d. 5/11 kl. 19.

Allan Danfær (sekretær)
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