Referat af ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Kalvebod
afholdt onsdag den 24. marts 2010, kl. 19:30
i Amagerkollegiets fælleshus.
FORMANDENS BERETNING
Knapt et år er gået siden vi sidst mødtes til en ordinær generalforsamling. Beretningen skal jo reelt
afspejle det foregående kalenderår, men vil ligesom de sidste år tillige medtage det nye år frem til
generalforsamlingen.
I det forløbne år har vi fået 1 tilflytter Kristine Skaarup Christensen
Kornskyld 91.st. Vi ønsker jer velkommen.
Det første bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerede sig blev holdt i april via nettet med
uændret Formand, Sekretær. og Kasserer.
På dagsordenen var den overståede generalforsamling samt udsendelse af meddelelsesblad med
referat af generalforsamlingen.
Vores kasserer lægger et stort stykke arbejde i at holde vores hjemmeside opdaterer. Man
kommer på hjemmesider ved at skrive:
www.GF‐kalvebod.dk
Klik derefter ”føj til favoritter” det gør at man husker at bruge den.
Der er blevet opsat ny steler på kornskyldvej. Vi vil takke beboerne i nr. 98. De sparede os for
udgiften til steleren, idet de tog nummeret på den bil der knækkede den og via politiet fandt vi
frem til synderen.
Teltsæsonen blev overstået, der har været 7 reservationer og 2 aflysninger. Teltet er efter hånden
i en ret dårlig tilstand og vi skal tage stilling til hvad vi gør med det.
Parkering
Der arbejdes stadigvæk med parkering sammen med de andre grundejerforeninger. Der er lavet
en samarbejdsaftale med City Parkeringsservice. Der vil blive mulighed for at oprette
parkeringstilladelse og gæstekort. For at dette kan træde i kraft skal kommunen give tilladelse.
Den mangler stadigvæk. Der er indsendt en ansøgning, men svaret er endnu ikke kommet.
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Det sidste bestyrelsesmøde blev holdt 25. januar med henblik på denne generalforsamling, samt
opsamle begivenheder siden sidst.
PS! Anlæggelsen af Ørestadskolen vil få store konsekvenser for Slusevej i den forbindelse er vi ved
at udarbejde en indsigelse til kommunen. Den vil blive udsendt sammen med referatet.
Selv om jeg skal gentage mig fra sidste år vil jeg alligevel sige at bestyrelsen igen i år har
konstateret at vi har en god grundejerforening uden de store problemer, og vi håber, at vi efter
generalforsamlingen kan samles om et par stykker smørrebrød, hvor vi bl.a. igen i år kan se frem
mod en dejlig sommer.
Jørgen Dahm
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