Utterslevhøj Grundejerforening
4. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening 26. februar 2015 hos Børge.
Sjette møde efter generalforsamlingen.
Til stede: Elin, Hanne, Søren, Børge og Allan.
Dagsorden:
1. Planlægning af generalforsamling (GF) 15. april 2015.
2. Næste møde.

Ad 1.1) Valg af dirigent. Der er udtrykt ønske om, at dirigenten ikke skal være et
bestyrelsesmedlem. Hanne vil foreslå en person og kontakte vedkommende på forhånd.
Ad 1.2) Valg af stemmetællere. Der skal skaffes stemmesedler og findes dørkontrollanter.
Stemmetællere vælges blandt de fremmødte medlemmer.
Ad 1.3) Bestyrelsens beretning. Elin forelægger beretning om foreningens aktiviteter (bl.a. om
mødet vedr. indbrud samt mødet med teknisk udvalg).
Ad 1.4) Det reviderede regnskab. Foreningens reviderede regnskab præsenteres af Søren.
.
Ad 1.5) Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Der er tre emner til afstemning: A) Et
medlemsforslag lyder på 4.000 kr. til medlemsaktiviteter. Bestyrelsens forslag lyder på 10.000 kr.
B) Der stemmes om to forslag til renovering af legehuset på Enemærket: nyanskaffelse i oprindelige
materialer (ca. 25.000 kr.) eller et hus som samlesæt fra et byggemarked (ca. 5.000 kr.).
C) Der stemmes om godkendelse af bestyrelsens forslag til strategi m.h.t. at sikre områdets grønne
og åbne karakter.
Ad 1.6) Bestyrelsens budgetforslag. Søren fremlægger budgetforslag til foreningen for 2015. Vi
foreslår et uændret kontingent på 600 kr.
Ad 1.7) Vejudvalget. Elin forelægger beretning fra vejudvalget (bl.a. med Hans Bo’s redegørelse
om 5-års gennemgang af fortovsrenoveringen).
Søren præsenterer forslag til vejudvalgets budget. Vi foreslår et uændret kontingent på 900 kr.
Hanne fremlægger forslag til GF’s godkendelse om renovering af stier (rækkefølge og budget). Et
alternativt forslag er fremsat af et medlem og går ud på, at bestyrelsen iværksætter en samlet
undersøgelse af stiernes tilstand i 2015 som grundlag for en plan for genopretning samt et
økonomisk overslag.

Desuden diskuteres snerydning på stierne.

Ad 1.8) Valg til bestyrelsen. Hanne og Søren er på valg, begge genopstiller. Et medlem har meldt
sig som kandidat til en bestyrelsespost.
Bestyrelsen har en mulig kandidat som suppleant til bestyrelsen.
Der skal findes ny revisor og ny revisorsuppleant. Vi har en person i tankerne.
Aftenens tema. Foredrag om Utterslev mose (ca. 20-30 min.). Børge kontakter en
miljømedarbejder fra Kbh. kommune.
Deadline for udkast til GF dagsorden er 10/3-15.
Ad 2). Næste møde er 9. april 2015 kl. 19 hos Søren

Allan Danfær (sekretær)

