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Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 24. februar 2021 
online. 13. møde efter den ordinære generalforsamling. 
 
Til stede: Katja Persson, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe 
Fraværende: N/A 
 
Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Status kasserer - Henrik 
3) Regnskab 2020 & budget 2021 - Henrik 
4) Tilbud Gåsestien 
5) Vintervedligehold 
6) Nye bestyrelsesmedlemmer 
7) Virtuel GF & bestyrelse 2021 - alle 
8) Næste bestyrelsesmøde 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Status fra Kasserer 
Alle udeståender fra 2020 er betalt bortset fra én grundejer, der fortsat har gæld til 
foreningen.  
Der er indtil videre 5 huse sat til salg i foreningen i 2021 – vi har budgetteret med 6 for 
hele 2021 "#$% 
 

3. Regnskab 2020 & budget 2021 
Henrik fremlagde regnskab for 2020 og budget for 2021 for både foreningen og Vejlauget, 
som bestyrelsen har nikket til. 
 

4. Tilbud Gåsestien 
Vi takker ja til tilbud fra Thomas Isafold om renovering af Gåsestien. I samme ombæring 
udskiftes bommene på både Gåsestien og Svanestien. 
 

5. Vintervedligehold 
Vi har indgået en ny aftale med FMT A/S, efter at Snevagten opsagde samarbejdet, da de 
erfarede, at de alligevel ikke kunne løfte opgaven… Samarbejdet med FMT virker indtil 
videre upåklageligt, vi får i hvert fald saltet både stier og veje. 
København Kommune er tilsyneladende stoppet med at salte og snerydde på Engsvinget, 
hvilket betyder, at Engsvinget skal skrives ind i aftalen med FMT fra næste sæson. 
 

6. Nye bestyrelsesmedlemmer 
Vi havde i dag fornøjelsen af Erik, Emma og Tom, der gerne vil opstille til bestyrelsen ved 
næste Generalforsamling. Derudover har Jacob også tilkendegivet, at han gerne vil være 
en del af bestyrelsen.  
 
 
 
 

7. Virtuel GF og bestyrelse 2021 
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Vi har besluttet, at GF afholdes virtuelt i 2021, da vi grundet Corona-restriktioner ikke kan 
mødes fysisk. Der vil i materialet til den kommende GF være forslag til en 
vedtægtsændring, så der helt formelt indskrives, at afholdelse af GF kan ske virtuelt.  
Vi vil gerne tage imod tilbud fra Rune Baastrup, om at være behjælpelig med opsætning af 
Zoom til GF. Mikkel tager fat i Rune og koordinerer det videre forløb. 
 
Vi sigter fortsat efter at afholde GF d. 21. april kl. 18.30. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 24. marts 2021 kl. 19.00 hos Mikkel – eller 
online. 
 
 

Fra tidligere møder/til kommende møder 
• Henrik forsøger at regne på, hvad budgettet skal være for fremtidig vedligehold af stier 

og veje. 
• Skilte til stierne - Vi har modtaget tilbud på skilte til stierne. Det kommer til at koste i 

omegnen af 4.000 kr. pr. skilt. Der skal bruges to skilte pr. sti, dvs. kr. 8.000 for skilte 
pr. sti. Vi kommer ikke til at etablere skilte på stierne i dette regnskabsår, men det vil 
blive overvejet til næste år, afhængig af hvad der ellers kommer til at være af 
vedligeholdelsesopgaver. 

• Der bør også nedsættes et udvalg i forbindelse med klimaveje, der også refererer til 
bestyrelsen. Povl Hansen og Rikke Milbak har startet et udvalg op. 

 
 


