Utterslevhøj Grundejerforening
16. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 12. oktober 2016 hos Karsten.
Fjerde møde efter den ordinære generalforsamling.
Til stede: Hanne Rasmussen, Karsten Engsager og Allan Danfær.
Fraværende: Børge Winther Nielsen (sygemeldt), Elin Steppat Hausle og Pernille Utzon-Frank
(afbud).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Nyt fra formanden.
3. Nyt fra kassereren.
4. Veje/fliser.
5. Klimavej.
6. Status på diverse sager
a) Andestien
b) retssag.
7. Eventuelt.
Ad 1) Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 5.
Ad 2) Intet under dette punkt, da Elin var fraværende.
Ad 3) Det i budgettet afsatte beløb til festudvalgets aktiviteter for indeværende år er opbrugt.
Ad 4) Der er foretaget en del reparationer på veje og fortove, men der mangler stadig at få lappet
nogle huller rundt omkring på vores veje. Hertil kommer en nylig større fortovsskade på Engsvinget
forårsaget af en stor, tung lastbil. Bestyrelsen går i gang med at opspore synderen.
Ad 5) Karsten har deltaget i et informationsmøde d. 5/10 med HOFOR om et nyt projekt til
etablering af klimaveje. HOFOR og Kbh.’s kommune har foreslået en løsning, hvor HOFOR
samarbejder med grundejerforeningen om et projekt med HOFOR som bygherre. Det betyder, at
HOFOR finansierer projektet, sørger for myndighedsgodkendelse og forestår efterfølgende drift.
Den foreløbige plan er at etablere regnvandsbede, regnvandsbassiner o.lign. UG skal melde tilbage
til HOFOR inden 1. november d.å., om vi er interesserede i at samarbejde om et projekt. Denne
tilmelding er ikke forpligtende, og vi kan på et senere tidspunkt tage stilling til et konkret
projektforslag, som HOFOR vil udarbejde for vores område. Alle udgifter betales af HOFOR. Vi
blev enige i bestyrelsen (de 3 fremmødte) om at tilmelde UG.
Ad 6a) Renovering af Andestien har været sat lidt i bero, men bestyrelsen vil nu snarest kontakte en
entreprenør og en brolægger for at få aftalt en tidsplan og et budget for arbejdet.

Ad 6b) Bestyrelsen har for nogen tid siden overdraget en skyldnersag til advokat. Det drejer sig om
en grundejer, der skylder for kontingent og afdrag på vejgæld. Sagen vil komme for retten i nær(?)
fremtid, og holdningen hos den fremmødte bestyrelse var, at vi efterkommer den pågældende
grundejers krav m.h.t. flisebelægning og ellers lader retssagen gå sin gang.
Ad 7) Næste bestyrelsesmøde bliver hos Elin d. 15. december 2016 kl. 19.

Allan Danfær

