Utterslevhøj Grundejerforening
2. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 28. januar 2016 hos Karsten.
Syvende 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. Nyt fra formanden.
2. Nyt fra kassereren.
3. Økonomi til festudvalget.
4. Lygtepælesagen.
5. Klimavej.
6. Utryghed på Mosebakken.
7. Mere natur i haverne.
8. Eventuelt.
Ad 1) UG har fået indbydelse til generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab.
Ad 2) Hanne gennemgik de ureviderede regnskaber for 2015. Der var budgetteret med et underskud
på 8.100 kr. i foreningsregnskabet, men årsopgørelsen viser et noget mindre underskud på ca. 700
kr. For vejlauget var der budgetteret med et overskud på ca. 100.000 kr., men regnskabet viser et
overskud på ca. 145.000 kr. Hanne vil snarest kontakte vores revisor til at gennemgå regnskaberne.
Hanne har undersøgt, hvor meget medlemmer kan trække fra i skat i forbindelse med de optagne
vejlån. Beløbet er 1.241 kr.
Ad 3) Bestyrelsen vil indbyde festudvalget til næste bestyrelsesmøde for at diskutere festudvalgets
ideer og eventuelle nyanskaffelser med henblik på fremtidige sociale aktiviteter.
Ad 4) Vi har stadig ikke fået respons fra Kbh. kommune på vores forespørgsler om, hvornår
lygtepælsprojektet bliver færdiggjort. Elin vil prøve endnu en gang og også bede om, at vi får
tilsendt rapporterne om de manglende forhold.

Ad 5) Klimavej.dk’s ansøgning til HOFOR blev ikke godkendt, så UG’s depositum til Klimavej.dk
på 40.000 kr. er betalt tilbage. HOFOR ville ikke godtage projektet, bl.a. fordi det inkluderede at
modtage vand fra tagfladerne og ikke kun fra fortove og veje. Der er tilsyneladende også opstået

problemer i samarbejdet mellem entreprenørfirmaet COWI og Klimavej.dk. HOFOR har meddelt,
at de er interesserede i et nyt afvandingsprojekt i vores område. Bestyrelsen afventer et evt. udspil
fra HOFOR.
Ad 6) Der har været en del uro omkring bænken for enden af Mosebakken ud mod Hareskovvejen.
Det har medført utryghed for de omkringboende og forbipasserende. Bestyrelsen besluttede at
fjerne bænken og flytte den til legepladsen på Enemærket. Vi vil hyre en brolægger til at sørge for et
egnet fundament. Erik Hausle og Allan flytter bænken, når fundamentet er etableret.
Ad 7) Rikke Milbak har fremsat tanker om et projekt til skabelse af mere natur i vores private haver
og på Enemærket (opsætning af fuglekasser o a.). Projektet kan tage udgangspunkt i puljemidler fra
Kbh. kommune til fremme af den biologiske mangfoldighed omkring Utterslev mose. Bestyrelsen
vil støtte projektet med 5.000 kr. og invitere Rikke til at holde et oplæg på førstkommende
generalforsamling.
Ad 8) Gyngen på Enemærket er repareret. Der bliver generalforsamling d. 12. april, og eventuelle
dagsordensforslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.
Næste bestyrelsesmøde bliver hos Elin d. 3. marts 2016 kl. 19.

Allan Danfær

