Utterslevhøj Grundejerforening
10. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 8. maj 2017 hos Elin.
Første møde efter den ordinære generalforsamling.
Til stede: Elin Steppat Hausle, Henrik Lystrup, Allan Danfær, Pernille Utzon-Frank og Karsten
Engsager.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Præsentation af deltagere.
Diskussion om faste dagsordenspunkter på bestyrelsesmøder.
Opfølgning af punkter på GF.
Revision af bestyrelsens forretningsorden.
Eventuelt.

Ad 1) Elin bød velkommen til Henrik, som er nyvalgt kasserer i foreningen. Pernille afløser Hanne
Rasmussen som næstformand, og Allan fortsætter som sekretær. Herefter fulgte en kort runde, hvor
de fremmødte præsenterede sig for hinanden.
Ad 2) Vi blev enige om flg. faste dagsordenspunkter:
Nyt fra formanden subsidiært næstformanden
Nyt fra kassereren
Veje, fortove og stier
Eventuelt.
Ad 3) Bestyrelsen skal inden næste generalforsamling udarbejde et forslag til nye
foreningsvedtægter. Det drejer sig primært om at få præciseret bestyrelsens ansvar og kompetencer i
forbindelse med byggesager, haveanlæg, ryddelighed på fortove, klager over støjgener o.lign. Kort
sagt: sikring af godt naboskab. Vi vil søge at bringe vedtægterne i overensstemmelse med Kbh.’s
kommunes praksis på området. Vi diskuterede endvidere muligheden for at udarbejde en folder med
gode råd desangående til nytilflyttere.
Renovering af Andestien er påbegyndt, men asfaltarbejdet mangler. Bestyrelsen undrede sig meget
over, at en del fodgængere ikke har respekteret afspærringerne af stien, mens brolæggeren var i
gang med arbejdet. Hvis Andestien skal graves op i forbindelse med nedlæggelse af bredbånd, vil vi
vente med at lægge ny asfalt på. Henrik vil forhøre sig hos TDC om deres planer med stien. Næste
renoveringsprojekt bliver Svanestien. Der har været klaget over, at lamperne på stierne blænder, og
Elin vil kontakte den kommunale forvaltning for at høre, om problemet kan afhjælpes.
Karsten vil fortsat følge op på meldinger om skader på veje og fortove.

Bestyrelsen blev opfordret på GF til at rykke Kbh.’s kommune for en status på projekt Klimavej.
Pernille overtager sagen fra Hanne og vil kontakte kommunen.
Henrik vil være bestyrelsens ankermand i bredbåndssagen. De færdiggjorte oplysninger om
tilmeldinger er afleveret til TDC. Der har været et problem med 4 husstande, som blev overset i
første omgang p.g.a. fejl i Energistyrelsens kort, men problemet er dog løst nu. Næste trin i
projektet er indhentning af gravetilladelser.
Ad 4) Der skal udarbejdes en ny forretningsorden for bestyrelsen. Elin og Pernille kommer med et
udkast til næste møde.
Ad 5) Næste bestyrelsesmøde bliver hos Elin, Storkebakken 41, d. 16. juni 2017 kl. 17.

Allan Danfær

