Utterslevhøj Grundejerforening
2. december 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 1. december 2015 hos Hanne.
Sjette møde efter den ordinære generalforsamling.
Til stede: Elin Steppat Hausle , Hanne Rasmussen, Karsten Engsager, Pernille Utzon-Frank og
Allan Danfær.
Fraværende: Børge Winther Nielsen (sygemeldt).
Dagsorden:
1. Velkommen til ny suppleant.
2. Klimavej.
3. Lygtepæle sagaen.
4. Nabostrid på Storkebakken.
5. Nyt fra formanden.
6. Nyt fra kassereren.
7. Eventuelt.
Ad 1) Det lykkedes ikke på den ekstraordinære generalforsamling at få valgt en suppleant i stedet
for Børge, som er sygemeldt. Pernille, som bor Harespringet 25, har imidlertid siden indvilget i at
påtage sig opgaven og er nu som sådan indtrådt i bestyrelsen. Elin bød Pernille velkommen og
orienterede generelt om bestyrelsens arbejde og situationen i UG.
Ad 2) Der har efter den ekstraordinære GF været 2 møder d. 28/10 og d. 23/11 med repræsentanter
fra Klimavej.dk, dele af bestyrelsen samt 3 engagerede medlemmer af UG. Her lagde vi fra UG’s
side vægt på, at den påtænkte løsning skal være tilfredsstillende for alle grundejere i UG. Status p.t.
er, at den udarbejdede projektbeskrivelse fra Klimavej.dk er indsendt til HOFOR pr. d. 27/11 og
skal behandles i indeværende år. Hvis projektet godkendes af HOFOR, opstilles en kontrakt til
underskrivelse af UG’s formand. Det videre forløb afhænger af, om UG’s medlemmer siger god for
projektet på førstkommende GF. Hvis det bliver et ja, er vi sikret 100 % medfinansiering fra
HOFOR fraregnet evt. udgifter vedrørende de stier, som UG alligevel skal have renoveret. Den
endelige godkendelse skal gives af Forsyningssekretariatet. Hvis projektet falder på GF, mister
foreningen sit betalte depositum på 40.000 kr.
Ad 3) Det er efterhånden pinligt, at vi ikke kan få færdiggjort de resterende opgaver i
lygtepælsprojektet, f.eks. har Andestien været brækket op i månedsvis. Elin har kontaktet Kbh.
kommune telefonisk flere gange, uden at det har hjulpet. Elin vil nu henvende sig skriftligt til
kommunen, og får vi ikke et tilfredsstillende svar, må vi gå til den ansvarlige borgmester.

Ad 4) Der er desværre opstået problemer imellem nogle naboer på Storkebakken. Elin og Hanne har
talt med en involveret familie samt bidraget til den verserende debat på Facebook, hvilket har affødt
både positive og negative kommentarer. Bestyrelsen diskuterede, om foreningen kan foranstalte en
uvildig mægling mellem parterne af en udenforstående person. I den konkrete sag vil bestyrelsen
bruge et rimeligt beløb på en mægling. Allan vil kontakte Grundejeren.dk om hjælp til at få det
praktiseret. Vi vil stille forslag på næste GF om fremover at afsætte penge hertil i foreningens
budget.
Ad 5) Intet epokegørende udover, hvad der allerede er nævnt.
Ad 6) Hanne har overtaget regnskaberne fra Søren, vores afgåede kasserer. Alt var ført a’jour og
lige til at arbejde videre med. De nødvendige procedurer for samarbejde med Arbejdernes
Landsbank er også bragt på plads.
Hanne nævnte igen sine betænkeligheder for fremtiden m.h.t. forholdet mellem omfanget af
bestyrelsens opgaver og medlemmernes (manglende) villighed til at lade sig vælge ind i bestyrelsen.
Hovedparten af vores vejbrønde, i alt 179, er blevet tømt for 2,8 tons grus og sand, hvilket har
kostet foreningen ca. 14.000 kr.
Ad 7) Der blev spurgt til arrangement i forbindelse med fastelavn. Elin vil henvende sig
desangående til festudvalget. En gynge på Enemærket er i uorden; Karsten vil se på sagen. En kasse
med vejgrus og vejsalt på trekanten Nebbegårdsbakken/Storkebakken er blevet brugt til aflæsning
af uomdelte reklamer. Allan vil høre Forbrugerkontakt, om de vil fjerne ”affaldet”.
Næste bestyrelsesmøde bliver hos Karsten d. 28. januar 2016 kl. 19.

Allan Danfær

