Utterslevhøj Grundejerforening
10. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening 5. november 2014 hos Allan.
Fjerde møde efter generalforsamlingen.
Til stede: Hele bestyrelsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Løbende sager
Afslutning af sag vedr. Andestien
Nye sager
Høring vedr. ny belysning
Økonomi, problemer med Nets
Eventuelt
Næste møde.

Ad 1 Dagsorden godkendt.
Ad 2) Der har været en del indbrud i vores område for nylig. Søren orienterede om et planlagt møde
med politiet, foreløbig fastsat til d. 26/11. Det er meningen, at der først skal være en vandring rundt
i kvarteret efterfulgt af et møde på Ungdomsskolen. Der vil også være et møde om nabohjælp d.
20/11 hos Tryg forsikring, Klausdalsbrovej 601. Mødet er primært for beboere i Ballerup.
Der er penge tilbage på foreningens vedligeholdskonto, og bestyrelsen diskuterede forskellige
”forskønnelsesprojekter” på Enemærkets anlæg, som pengene kunne bruges til. Vi besluttede at se
tiden an til foråret - måske kommer der forslag fra medlemmerne?
Der arrangeres et medlemsmøde i Fællesforeningen af Grundejerforeninger d. 13/11 kl. 19 i
Kulturstation Vanløse. Her behandles emner som DONG’s jordlægning af el, ny gadebelysning,
fortætning i villakvarterer samt vejgennemgange med kommunen (dette møde annonceres også på
hjemmesiden og på Facebook).
Vi diskuterede kort den nyanlagte opkørsel til Mosebakken 8. Umiddelbart ser arbejdets kvalitet
ikke overbevisende ud.
Der har været henvendelse til bestyrelsen om at gøre mere ved sagen om kommunens eventuelle
overtagelse af Mosesvinget. Hanne har hertil svaret, at det er Jerrik Andersen, som på beboernes
vegne har ansvaret for at føre sagen. Vi diskuterede forskellige spørgsmål, som kan opstå ved
kommunens overtagelse af nogle af foreningens veje. Vil kommunen f.eks. overtage evt. restgæld
fra fortovsrenoveringen?
Der har været kritik af, at bestyrelsen som sådan ikke er på Facebook, som en del medlemmer
bruger flittigt. Det er dog bestyrelsens holdning, at det er en personlig sag, om man vil være på
Facebook.
Der hersker lidt tvivl, om der har været en første års gennemgang af fortovene med DONG. Børge

vil forhøre sig herom hos Hans Bo.
Ad 3) Elin har været på Andestien sammen med DONG, Kemp&Lauritzen og en repræsentant for
kommunen for at se på stiens dårlige tilstand. Den ene halvdel af stien vil blive repareret i
forbindelse med opsætning af nye lygtepæle, den anden halvdel vil blive udbedret inden da.
Ad 4) Der vil blive renser vejbrønde af et kloakfirma i uge 47.
Aftalen om snerydning skal fornyes. Søren kontakter ”snemanden”.
Vi diskuterede, om bestyrelsen har juridisk kompetence til at skride ind over for problematisk
nybyggeri (dobbelthuse o.lign.). Elin vil kontakte en jurist i Fællesforeningen for
Grundejerforeninger herom.
Liste over nye opgaver/projekter:
-

reparation af Gåsestien
forskønnelse af Enemærket, herunder rensning af petainbanen
gennemgang af foreningens vedtægter.

Ad 5) Hanne vil anmode Kbh.’s kommune om at fotografere fortovene, inden gravearbejdet
begynder. Bestyrelsen vil holde kommunen op på, at retableringen bliver udført tilfredsstillende.
Ad 6) Søren har haft store vanskeligheder med at føre regnskaberne a’ jour p.g.a. problemer med
Nets. Saldi pr. 3/11-14 er 85.961 kr. og 206.508 kr. for henholdsvis foreningskontoen og
vejkontoen.
Ad 7) Bestyrelsen skal puste liv i en arbejdsgruppe vedr. bebyggelsesgrad m.m. (se referat af
bestyrelsesmøde 3/6). Vi holder et møde herom hos Elin d. 15/1-15. Allan henvender sig til Povl
Hansen om hans deltagelse.
Næste UG-nyt udkommer i december, bl.a. med omtale af mødet med politiet.
Ad 8) Næste bestyrelsesmøde er hos Hanne d. 22/1-15 kl. 19.

Allan Danfær (sekretær)

