Referat af ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Kalvebod
mandag den 16. marts 2009, kl. 19.30.
Der var mødt 20 personer op fordelt på 12 parceller.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning v/formand Jørgen Dahm.
• Herunder orientering om parkering.
3. Regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
• Vejfest ☺
Indkomne forslag:
Pt. ingen
5. Valg til bestyrelsen.
Formand
Jørgen Dahm – er ikke på valg.
Kasserer
Erik Holst – er på valg – modtager genvalg.
Sekretær
Stine B. Jepsen – er ikke på valg.
Revisor
Arne Jørgensen – er ikke på valg.
Revisor
Jan Christiansen – er på valg.
Bestyrelsessuppleant
Flemming Nielsen – er på valg.
Revisorsuppleant
Bent Ole Hansen – er på valg.
6. Eventuelt.

Ad. 1

Valg af dirigent.
Jørgen Dahm bød velkommen og foreslog Gunner som dirigent – hvilket han takkede ja tak
til.

Ad. 2

Beretning v/formand Jørgen Dahm. Herunder orientering om parkering.
Jørgen gav sin beretning fra det foregående år (beretning er vedlagt som bilag 1)
Der var ingen bemærkninger til beretningen, men flere meddelte tilfredshed med, at én del
af P‐problemet var blevet løst efter indførelsen af 2 timers parkering.
Til beretningen læste Jørgen et brev op, som omhandler at de andre grundejerforeninger og
kollegiet nu også vil finde ud af en løsning på p‐problemet (brevet er vedlagt som bilag 2).

Ad. 2

Ad. 3

Ad. 4

Beretning v/formand Jørgen Dahm. Herunder orientering om parkering. (fortsat)
De andre vil lige som os søge om at få 2 timers parkering, men ønsker at få beboerlicens og
gæstelicens. Der skulle være et møde torsdag den 19. marts 2009 hvor Leon ville være med
fra vores grundejerforening.
Der blev snakket om at løsningen som vi har i dag har hjulpet os rigtig meget, men at det
giver problemer når man har mere end 1 bil, hvilket mange har i dag. Problemet gør sig også
gældende når man har gæster.
Regnskab.
Jørgen gennemgik regnskabet, da Erik var til konference på SAS‐Radisson.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag fra bestyrelsen.
• Vejfest ☺
• Indkomne forslag (ingen forslag indkommet)
Bestyrelsen havde stillet forslag om at vi arrangerer en vejfest i 2009. Mange syntes at det
var en god idé, men lidt sværere var det at få nogen til at melde sig som deltagere i et
udvalg. Dog blev tavsheden brudt og et udvalg blev nedsat:
Udvalget består derefter af følgende:
Leon og Katja Bløndal
Steen Flegsgård
Arne Jørgensen
Stine B. Jepsen.
Det blev aftalt at vejfesten afholdes i slut august start september 2009. Stine indkalder
udvalget til et møde og herefter vil der komme en indbydelse.

Ad. 5

Valg til bestyrelsen.
Erik blev genvalgt som kasserer
Martin Smidt blev valgt som revisor suppleant
Flemming blev valgt som bestyrelses suppleant
Bent Ole blev valgt som revisor suppleant.

Ad. 6

Eventuelt.
Til eventuel blev der forespurgt til foregående kloak rens som vi har haft. Jørgen svarede, at
han ikke havde hørt noget og et par parceller havde haft lidt ”ekstra” i toilettønderne, så en
konklusion må være, at det har hjulpet.
Igen i år blev der spurgt om hvem som står for rengøringen mellem kollegiet og busbanen på
Slusevej.

Ad. 6

Eventuelt. (fortsat)
Jørgen svarede, at det ikke er særligt nemt at finde ud af hvem der ejer arealet, men det blev
besluttet, at Jørgen ”igen igen” fremsender et enslydende brev til kommunen, som han også
gjorde sidste år.
Det blev meddelt at vi i første kvartal 2009 desværre allerede har haft 1 indbrud i vores
grundejerforening
Der var positive tilbagemeldinger om fastelavnsarrangementet igen i år – tak.

Jørgen afsluttede med at takke for god ro og orden og bød som sædvanligt på dejligt smørrebrød og
koldt til ganen.

Bestyrelsen ønsker ALLE en rigtig god påske

