Utterslevhøj Grundejerforening
18. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening 15. juni 2015 hos Allan. Andet
møde efter generalforsamlingen.
Til stede: Elin Steppat Hausle , Hanne Rasmussen, Søren Speich Sørensen, Børge Winther Nielsen
og Allan Danfær.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Kontingent 2015
a. Restancer
b. Kassebeholdning
c. Tilbagebetaling af kontingenter fra Mosesvinget.
3. Snerydning af stierne.
4. Nabohjælp skilte.
5. Stemmeret på generalforsamling vedr. veje og stier.
6. Retssag vedr. Harespringet.
7. Eftersyn af træer på Enemærket.
8. Næste UG-nyt.
9. Festudvalg.
10. Eventuelt.

Ad 1) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde 28/4 blev godkendt.
Ad 2a) Der mangler kontingentindbetaling fra to grundejere. Søren vil rykke for betalingen, inden
sagerne bliver sendt til inkasso.
Ad 2b) Kassebeholdningerne pr. 15. juni er 135.879 og 366.746 kr. for henholdsvis
foreningskontoen og vejkontoen.
Ad 2c) Beboere på Mosesvinget, som har betalt vejkontingentet på 600 kr., har fået refunderet deres
bidrag. Bestyrelsen vil kontakte Kbh.s kommune for at få afklaret evt. økonomiske mellemværender
i forbindelse med vejovertagelsen vedr. vedligeholdelse af fortovsfliser, bøgehæk o.a.
Ad 3) Vi vil fremover sørge for, at alle stier (også Svanestien) bliver ryddet for sne. Børge vil gerne
afløse Ole ind imellem efter behov.
Ad 4) Elin og Søren vil undersøge priser på skilte og vurdere, hvor mange vi evt. skal anskaffe.

Disse skilte skal placeres på private grunde.
Ad 5) Der var enighed i bestyrelsen om, at alle grundejere har stemmeret i spørgsmål vedr. stierne,
mens spørgsmål om veje of fortove kun kan afgøres af vejudvalgets medlemmer.
Ad 6) Retssagen i forbindelse med fortovsrenovering er nu afsluttet. Afgørelsen er faldet ud til
foreningens/bestyrelsens fordel, men vi har alligevel en udgift i forbindelse hermed på 40.151 kr.
Søren har forhørt sig hos advokat Preben Dickow, om dette kan være rigtigt. Dickow har endnu ikke
svaret.
Ad 7) Børge vil kontakte en professionel gartner m.h.p. at vurdere sundheden af de store træer i
anlægget på Enemærket, da der har været nedfald af store grene.
Ad 8) Der flg. indlæg på tegnebrættet: petanque konkurrence, festudvalgets sammensætning,
spisegruppen på Efterslægten, udskiftning af lygtepæle, nabohjælpskilte.
Ad 9) Bestyrelsen vil sponsorere udskænkning af vin til Sct. Hans festen. Sommerfesten bliver d.
15. august.
Ad 10) Hanne vil følge op på at indhente tilbud på renovering af stierne. Allan har kontaktet
Fællesforeningen af Grundejerforeninger m.h.p. at mødes om en samlet strategi til sikring af grøn
og åben karakter af villaområderne i København. Der har dog endnu ikke været afholdt et møde.
Næste bestyrelsesmøde bliver hos Hanne d. 25. august kl. 19.

Allan Danfær

