
Utterslevhøj Grundejerforening – refereat fra generalforsamlingen 19/3-2013

Valg af dirigent

 Elin Hausle Ebbesen blev valgt

Valg af stemmetælllere

 Generalforsamlingen accepterede at der ikke blev valgt stemmetælllere
Vejudvalgets beretning

 Hans Bo gennemgik vejudvalgets beretning. Beretningen kan ses i sin helhed i det
udsendte materiale.

 Spørgmål fra medlemmerne.
oUndring over at UG kun har taget sig af problemstillingerne mht. fortovet

for de grundejere der er medlemmer af vejlauget. Hans Bo:
Problemstillingerne er fra de offentlige veje er nævnt sammen med de
andre problemer, men fokus har hovedsageligt været på vejudvalgets veje.
Dette kunne måske have været kommunikeret klarere.

oHvad er status nu mht. fortovene, da vi jo har oplevet hvor ujævne
fortovene er ved sneskrabning. Hans Bo: Vi skal igennem det hele med Dong
endnu engang.

o Kan kommunen også komme med påbud på de øvrige stier, ud over
Uglestien derer blevet renoveret? Hans BO: Ja – det kan ske. Vi har fået
tilbud på renovering af de andre stier, men det kræver flere ressourcer end
vi har.

oDen ekstra trafiktællingen på Mosesvinget, hvilke udfald kan den resultere i.
Hans Bo: Kommunen kan vælge om den vil sikre at trafikken bliver bragt ned
under 50%, eller den vil overtage vejen.

oDer bliver brugt meget salt, både på vejen og på fortovene. Kunne man
tænke på at spare på saltet. Hans Bo: Det er nok hovedsagligt på
Mosesvinget, hvor kommunen rydder/salter den ene halvdel.

oHvem ryder stierne?: Hans B o– UG gør det,men vi er obs på at der har
været problemer. Vi vil stramme op på området, specielt hvor der er
stejlt/trapper.

 Vejudvalgets beretning er godkendt – enstemmigt

Forslag vedrørende vejudvalget

 Der er ikke indkommet nogen forslag.

Vejudvalgets, regnskab, budget og fastsættelse af bidrag



 Søren gennemgår 3 regnskaber og budgetter.
 Vejforeningens regnskab og budget
 Spørgsmål fra medlemmerne:

o Spørgsmål til gelændrene -der er nogen der er løse. Hans Bo de er
med på listen over hvad DONG skal følge op på.

o Hvad menes med forsikring? Det menes at man kan se biddraget til
vejfonden som en art forsikring for skader på fortovet, hvis f.eks. en
ukendt lastbil har knækket fliser etc.

o Er det ikke noget man er forsikret med i sin udvidede rørskade
dækning? Hans Bo: Hvis det er på grunden, så er det ens egen
forsikringen, hvis det er på vejen så er det vejlauget der betaler.  De
præcise regler for hvad der dækkes på egen grund, må man
undersøge hos sit forsikringsselskab.

o Der er indkøbt en sneslynge til 15.000 kr
 Regnskabet er godkendt enstemmigt.

 Budgettet for vejudvalget:
 Spørgsmå /kommentarer l til budgettet specielt omkring den

foreslåede stigning:
 Tilbagebetaling af vejbidrag bliver jo ikke aktuelt igen i år, det

var en engangsydelse
 I de 1500 kr. vi tidligere betalte, der var også en opsparing til

fortovsrenovering, og kan ikke umiddelbart sammenlignes
med beløbene i dag.

 Er snebidraget også reelt steget? Den måde budskabet
omkring stigning i vejbidrag på blev formidlet på kunne være
bedre.

 Budgetteter er godkendt. Ingen stemte imod. To undlod at stemme.
Beretning for grundejerforeningen

 Hans Bo gennemgik grundejerforeningens beretning. Beretningen kan ses i sin helhed i
det udsendte materiale

 Elin og Hanne orienterede om indholdet af bestyrelsens forretningsorden og arbejdet
med denne. Den vil blive lagt på hjemmesiden i sin helhed så snart den klar til det.

 Hans Bo oplyser at kommunen foreslår at bøge hækken på Hyrdevangen nedlægges, for
at spare penge til hækkeklipning og bortkørsel. Der var enstemmighed omkring at
grundejerforeningen ikke kunne støtte dette forslsag

 Spørgsmål fra medlemmeren:
o Spørgsmål til ordensreglerne – ved f.eks mht. støjkilder af forskellig slags (aktuelt et

klokkespil) . Kan man evt. se på muligheder for at regulere dette i ordensregelerne?



 Svar: En  ting er ordensreglerne, en anden hvordan disse skal håndhæves
f.eks. af bestyrelsen. Herunder kommer også mægling mellem medlemmer.
Vi vil se på ordensreglementet i løbet af den næste periode og evt.  forslag
til ændring vil kommer med på næste generalforsamling-

 Beretning blev enstemmigt vedtaget.

Kasseren forelægger det reviderede regnskab

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag

 Ingen forslag

Bestyrelsens budgetforslag for foreningen og fastsættelse af medlemskontigent

 Spørgsmål til regnskabet:
o Hvad dækker kontigenter, hvad er vi medlem af : Brønshøj grundejerforening,

Grundejeren.dk
 Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen

Valg af kassere. Søren Speich Sørensen modtog genvalg

Valg af medlem: Hanne Rasmussen modtog genvalg

Valg af suppleant: Stefan Hestbæk modtog genvalg

Valg af revisor supleant. Allan Danfær blev valgt.

Evt.

 Hvem passer bøgehækken på hjørnet af Nebbegårdsbakken,  den trænger til at
blive klippet. Hans Bo: Ole klipper den inden den springer ud.


