Utterslevhøj Grundejerforening
7. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 3. marts 2016 hos Elin.
Ottende møde efter den ordinære generalforsamling.
Til stede fra bestyrelsen: Elin Steppat Hausle , Hanne Rasmussen, Karsten Engsager, Pernille
Utzon-Frank og Allan Danfær.
Fraværende: Børge Winther Nielsen (sygemeldt).
Til stede fra festudvalget: Jane Hansen, Erik Steppat Hausle og Mattias Enggaard.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Møde med festudvalget.
Nyt fra formanden.
Nyt fra kassereren.
Løbende sager.
Eventuelt.

Ad 1) Der er overskud i forhold til festudvalgets budget for 2015, primært fordi der ikke var betalt
for musik til sommerfesten. Udvalget har planer om arrangementer i forbindelse med påske og
Halloween i 2016 ud over de sædvanlige til fastelavn og Sct. Hans samt sommerfesten. Udvalget vil
også gerne investere i et eller to nye telte, en eltavle, en grill og flere borde og bænke til pladsen på
Enemærket. På baggrund heraf vil udvalget foreslå en forhøjelse af budgettet for 2016 fra 10.000 kr.
til 13-15.000 kr. Dette forslag kommer til afstemning på førstkommende generalforsamling d. 12.
april, hvor udvalget vil forelægge planerne.
Ad 2) Efter adskillige henvendelser til Kbh. kommune om færdiggørelse af lygtepælsprojektet har
Elin endelig fået svar – og svaret er, at arbejdet bliver udført inden d. 14. i indeværende måned.
Bestyrelsen vil følge sagen, indtil arbejdet er fuldført tilfredsstillende.
Ad 3) Vi får muligvis brug for advokathjælp til inddrivelse af ”fortovsgæld” fra et medlem af UG.
Hanne afventer et prisoverslag fra advokaten.
Der har været debat på Facebook angående vurdering af grundværdier i vores område. Bestyrelsen
ønsker ikke at involvere sig i sagen.
Hanne er blevet kontaktet af HOFOR om et nyt klimavejsprojekt i UG. Det forlyder, at HOFOR vil
finansiere hele projektet, men bestyrelsen afventer en nærmere beskrivelse af projektets
udformning, betingelser m.m.
Ad 4) Generalforsamlingen afholdes 12. april kl. 19 på Ungdomsskolen som vanligt. Elin. Børge og

Allan er på valg til bestyrelsen, Pernille er på valg som suppleant til bestyrelsen, og der skal vælges
en ny revisorsuppleant.

Ad 5) Næste bestyrelsesmøde bliver hos Pernille d. 7. april 2016 kl. 19.

Allan Danfær

