Referat af Bestyrelsesmøde for Utterslevhøj Grundejerforening d. 22/1-2015

Tilstede: Elin Steppat Hausle, Søren Speich Sørensen, Børge Winther Nielsen og Hanne Rasmussen.
Fraværende Allan Danfær. Referat Hanne
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Status på opgaver fra sidste møde jvnf. Refereat
Tema til generalforsamnlingen, herunder arbejdsgruppe om fortætning
Lukket punkt
Øvrige sager
Siden sidste møde fra formanden
Siden sidst fra kassereren
Eventuelt
Næste møde

1. Dagsordenen blev godkendt, med et ekstra punkt ang. bestyrelsesmappe fra Hans Bo
2. Referatet fra sidst var godkendt pr. mail.
3. Forskønnelses projektet mht. Enemærket. Her kommer vi ikke videre inden generalforsamlingen.
Snerydning af vejene kom sent ud i juledagene, men sådan var det de fleste steder.
Vores stier var ikke blevet ryddet i julen pga. ferie, fremadrettet må dette planlægges bedre
I forhold til kontakt til kommunen mht. Andestien efter Dongs arbejde går Elin videre med sagen.
Der er blevet afholdt byggemøde.
4. Der blev diskuteret forskellige muligheder mht. et tema i sammenhæng med generalforsamlingen.
Flg. muligheder blev nævnt: Få en lokal ud at fortæller om noget f.eks. om Utterslev mose. Børge
undersøger. Lidt om ideen fra en gruppe beboere om et fælleshus/fællesspisning.
5. Intet til referat
6. Flg. punkter blev behandlet:
 Tryghedsvandring med efterfølgende møde ang. indbrud blev afholdt. Der kom 4 fra
politiet og mellem 50-60 beboere. De må siges at have været en succes. Heldigvis ser det
ud til at antallet af indbrud er mindre pt.
 Henvendelse vedr. anlæggelse af kunstgræs bane med belysning i forbindelse med FIX
baner ved Kirkemosen. Initiativ-tager imod dette har bedt os om at kontakte
medlemmerne for at få støtte til deres protest. Bestyrelsen diskuterede vores holdning og
der var ikke enighed om emnet. Der blev udtrykt bekymring for lysforurening og spredning
af gummigranulat i naturen men også interesse for bedre idrætsfaciliter i København.
7. Der er blevet afholdt møde i arbejdsgruppen mht. by fortætning.
8. Regnskabet for Grundejerforeningen: Her ser der ud til atkomme et overskud på ca. 29.000, og der
står ca. 77.000 på bankkontoen. Mht. Vejlauget var der budgetteret med et overskude på 73.000

men det ser ud til at blive ca. 143.000. Vi har været heldige i 2014 og har ikke haft de store udgifter
mht. vejbrønde og tilsvarende. Det er vedligehold og snerydning der er årsag til overskuddet. Børge
gennemgår veje og fortove når sneen er væk. Det er godt der er et overskud der gør os i stand til at
gøre noget ved veje og stier når det bliver nødvendigt.
9.



Hans Bo har afleveret en mappe med diverse materiale ang. foreningen til Søren. Hanne
gennemgår den inden næste møde.
Generalforsamlingen afholdes 15/4. På valg er
i. Kassere Søren Speich Sørensen
ii. Bestyrelsesmedlem Hanne Rasmussen
iii. Suppleant: Karsten Engsager
iv. Revisor suppleant: Ejnar Christensen
v. Revisor: Grethe Suhr

Næste møde afholdes hos Børge d. 26/2.

