Utterslevhøj Grundejerforening
29. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 27. oktober 2015 hos Allan.
Femte møde efter den ordinære generalforsamling.
Til stede: Elin Steppat Hausle , Hanne Rasmussen, Karsten Engsager og Allan Danfær.
Fraværende: Børge Winther Nielsen (sygemeldt).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluering af ekstraordinær generalforsamling.
Manglende suppleant, hvad gør vi?
Ny forretningsorden.
Løbende sager.
Eventuelt.

Ad 1) Det er bekymrende, at der blandt de fremmødte var ringe interesse for at stille op som
bestyrelsesmedlem eller som suppleant til bestyrelsen. Vi diskuterede, om det ville være mindre
bekymrende at stille op til en bestyrelsespost, hvis UG kunne købe sig til at få udført nogle af
bestyrelsens opgaver. Dette emne vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde.
Hanne, vores nye kasserer, har kontaktet Arbejdernes Landsbank m.h.t. at få adgang til UG’s konto
der.
Ad 2) Vi vil via Facebook og personlige henvendelser opfordre nogle medlemmer til at påtage sig
hvervet som bestyrelsessuppleant.
Ad 3) Vi fik udarbejdet en ny forretningsorden, d.v.s. arbejdsfordeling for bestyrelsen. Den blev
som følger (1 = hovedansvarlig, 2 = næstansvarlig):
Opgave

Ansvarspersoner

Kassererfunktion
Fortove
Byggesager
UG-nyt
UG hjemmeside

1. Hanne
2. Elin
1. Karsten 2. Allan
Tages op ad hoc på bestyrelsesmøder (BM)
1. Elin
2. Allan
1. Elin
2. Erik Steppat Hausle/
Keld Knudsen (uden for bestyrelsen)
1. Hanne
2. Børge
1. Allan
2. Børge
1. Allan
2. Børge
1. Hanne
2. Elin

Trafikforhold
Snerydning
Vedligeholdelse af grønne områder
Legeplads

Udlån af telte
Overholdelse af ordensregler
Generalforsamling
Indbrud
Fordeling af diverse opgaver

Erik Steppat Hausle (uden for bestyrelsen)
1. Elin
2. Hanne
1. Elin
2. Hanne
Tages op ad hoc på BM
1. Elin
2. Hanne

Ad 4) Færdiggørelse af arbejdet med opsætning af nye lygtepæle lader fortsat vente på sig trods
flere henvendelser fra bestyrelsen til de ansvarlige hos Kbh. kommune og entreprenørerne. Senest
har Elin haft telefonisk kontakt med John Jensen, som er ny hovedansvarlig projektleder i
kommunen.
Der afholdes møde med Klimavej.dk d. 28/10, hvor vi bl.a. vil gøre gældende, at vore private
fællesveje så vidt muligt må bevare deres nuværende præg, efter at en evt. klimasikring er
gennemført. Desuden ønsker vi, at UG’s offentlige veje inddrages i projektet.
En kontrakt med Klimavej.dk om udarbejdelse af en ansøgning til HOFOR om klimasikring skal
underskrives af UG’s bestyrelsesformand. På mødet d. 28/10 vil kontrakten blive gennemgået og
diskuteret.
Ad 5) Næste bestyrelsesmøde bliver hos Hanne d. 26. november kl. 19.

Allan Danfær

