
Utterslevhøj Grundejerforening 
       26. januar 2017 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 24. januar 2017 hos Elin. 
Femte møde efter den ordinære generalforsamling. 
 
Til stede: Elin Steppat Hausle, Hanne Rasmussen, Allan Danfær, Karsten Engsager og Pernille 
Utzon-Frank. 
Fraværende: Børge Winther Nielsen (sygemeldt). 
 
Dagsorden: 

 

1. Generalforsamling og valg til bestyrelsen. 

2. Bredbåndspulje. 

3. Foreningsregnskab. 

4. Skyldnersager. 

5. Stier og fortove. 

6. Eventuelt. 

Ad 1) Dato for førstkommende generalforsamling bliver d. 25. april 2017. Forslag fra 
medlemmerne til punkter på dagsordenen skal være formanden (Elin) i hænde senest d. 15. februar. 
d.å. Mødet afholdes som sædvanligt på Ungdomsskolen.  
Elin efterlyste nye kandidater som medlemmer af bestyrelsen.  
 
Ad 2) Elin og Hanne orienterede om sagen. Der har været afholdt flere møder i gruppen, som 
arbejder med etablering af bredbåndsforbindelse til vores forening. Der er søgt og opnået støtte fra 
staten. Hver tilmeldt husstand skal betale et etableringsbeløb på 4.000 kr. plus et månedligt bidrag. 
Staten giver et tilskud til etableringen på 10.000 kr. pr. husstand. Alle husstande vil senere blive 
orienteret skriftligt om tilmelding, betingelser etc. 
 
Ad 3) Bestyrelsen har afholdt udgifter til mægling i en nabostrid. Vi vil foreslå på 
generalforsamlingen, at der fremover oprettes en udgiftspost i budgettet til dette formål. 
 
Ad 4) Der har i nogen tid verseret en skyldnersag i foreningen vedrørende manglende betaling af 
kontingent og vejbidrag. Der har været afholdt et forberedende retsmøde om sagen d. 13/12 2016. 
Dette møde endte med indgåelse af forlig, således at skyldneren afvikler sin gæld til foreningen, og 
UG betaler for nye fortovsfliser i den pågældendes indkørsel samt afholder foreningens del af 
sagsomkostningerne. 
I en anden skyldnersag fra Mosesvinget er gælden til UG nu afviklet. 
 
Ad 5) Der er i sagen om udbedring af Andestien indhentet tilbud fra en brolægger på 50.000 kr. 
ekskl. moms. Der er endnu ikke modtaget et tilbud fra en entreprenør, som skal sørge for 
asfaltbelægningen. 
Karsten vil kontakte brolæggeren for at få foretaget nogle resterende opgaver på Harespringet. Efter 



en større fortovsskade på Engsvinget har Karsten kontaktet skadevolderens forsikringsselskab, som 
imidlertid har været meget sendrægtig med at reagere på trods af, at vi er i besiddelse af 
fotodokumentation. Karsten vil fortsat henvende sig til selskabet. 
 
Ad 7) Næste bestyrelsesmøde, hvor generalforsamlingen skal planlægges, bliver hos Pernille, 
Harespringet 25, d. 14. februar 2017 kl. 19. 
 
 
Allan Danfær  
 
 


