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Referat af bestyrelsesmøde i Utterslevhøj Grundejerforening d. 28. maj 2020 hos 
Mikkel. 9. møde efter den ordinære generalforsamling. 
 
Til stede: Katja Persson, Henrik Lystrup, Mikkel Wendelboe, Maria Louise Flachs, Asger Kring 
(suppleant) 
Fraværende: Pil Zülow  
 
Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Status kasserer (v. Henrik) 
3) Diverse 
4) GF og bestyrelse 
5) Næste bestyrelsesmøde 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Status fra Kasserer 
Der er udsendt betaling for indeværende år. 13 har endnu ikke betalt kontingent til 
foreningen, og 5 har endnu ikke betalt til Vejlauget.  
 
Vi har fortsat følgende udeståender for 2019:  
1,5 x kontingenter 
2 x fortovsgæld 2019 og 1 x fortovsgæld 2018 
 

3. Diverse 
Der er kommet en henvendelse vedr. huller i vejene. Vi laver et opslag på 
Grundejerforeningens Facebook side, hvor vi anmoder om, at der meldes ind med huller på 
vores veje. Når vi har et samlet overblik, indhentes tilbud på udbedring.  
 
Vedligehold af fællesarealer 
Henrik taler med Ole om, hvor meget han har lyst til at stå for. Vi overvejer at få et tilbud 
fra en ekstern til at varetage de opgaver, Ole ikke kan tage. 
 

4. GF og bestyrelse 
Efter omstændighederne med Corona-krisen overvejer bestyrelsen at afholde GF i 
forbindelse med sommerfesten. Lokationen kunne derfor være Enemærket i august.  
 
Eftersom GF først kan afholdes senere på året, har  
- Henrik tilbudt i at blive på posten som kasserer frem til GF 2021 
- Katja tilbudt at overtage posten som formand fra Maria og fortsætter også som 

sekretær frem til GF 2021 
- Mikkel tilbudt at fortsætte som bestyrelsesmedlem frem til GF 2021 
- Asger overvejet at indtræde som medlem i stedet for Pil frem til GF 2021 

Valg på GF 
• Maria er på valg og har valgt ikke at genopstille som formand.  
• Katja er på valg, og er ikke sikker på genopstilling efter 2021. 
• Henrik er ikke på valg, men har valgt at stoppe som kasserer efter 2021. 
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• Mikkel er ikke på valg. 
• Pil er ikke på valg, men gik på barsel i februar. 

 
 

5. Næste bestyrelsesmøde 
Når vi ved mere om hvornår forsamlingsforbuddet ophæves, så det er muligt at afholde GF 
mødes bestyrelsen for at planlægge GF 
 
 

 
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. 

• Asfaltlap på Engsvinget - Vi har muligvis behov for et generelt tilsyn inden vinteren, så 
evt. huller ikke udvikler sig yderligere grundet frost mv. Henrik har taget kontakt til et 
firma for at få lappet huller på Engsvinget. Vi afventer fortsat tilbud. 

• Mikkel har rundsendt et forslag til software til medlemsdatabase, som vi i bestyrelsen 
skal have kigget nærmere på. Vi holder et ekstra bestyrelsesmøde for at diskutere 
emnet efter GF 2020. 

• Vi har talt om, om der skal nedsættes et udvalg, der tager sig af vores grønne områder, 
og som refererer til bestyrelsen. Udvalget kan fx komme med indstillinger/forslag til 
tiltag, der koster penge, som bestyrelsen skal godkende, før de igangsættes. 

• Der bør også nedsættes et udvalg i forbindelse med klimaveje, der også refererer til 
bestyrelsen. 

 
 


