Referat af
ordinær generalforsamling mandag den 14. marts 2011
kl. 19.30 i centret på Kollegiet Hovmålvej 73.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v/formand Jørgen Dahm
• Herunder orientering om parkering
3. Regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
• Social happening i grundejerforeningen 2011
• Telt afvikling ?????
Indkomne forslag:
Pt. Ingen
5. Valg til bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Revisor
Revisor
Bestyrelsessuppleant
Revisorsuppleant

Jørgen Dahm – er på valg – modtager genvalg
Erik Holst – er ikke på genvalg
Stine B. Jepsen – er ikke på genvalg
Martin Nordentoft Rasmussen – er ikke på valg
Bent Ole Hansen – fraflyttet – valg af ny revisor
Flemming Nielsen – er på valg
Katja Bløndal – er på valg

6. Eventuelt
Ad. 1:

Ad. 2:

Valg af dirigent
Jørgen Dahm spurgte om Gunner havde lyst til at være dirigent – enstemmigt vedtaget ☺
Gunner takkede for valget og konstaterede at dagsordnen var udsendt til tiden – dvs. senest 14
dage før generalforsamlingen.
Beretning v/formand Jørgen Dahm
Jørgen bød velkommen og hans beretning er vedhæftet som bilag 1.
• Herunder orientering om parkering
Flere spurgte ind til problemet med at parkere hos sig selv, da vi i dag har 2 timers parkering på
Kornskyldvej, Hovmålvej og den del af Slusevej som ligger langs ”krattet”. Jørgen orienterede om at
Københavns kommune har vedtaget, at der skal være 2 timeres parkering i hele området (24 timer i
døgnet 7 dage om ugen) og vi pt. afventer om kommunen vil give os beboer/gæste licenser ??

Ad. 3:

Regnskab
Erik orienterede om regnskabet – nyt regnskab vedlægges da der var sket en ”lille teknisk fejl”.
Erik har aftalt møde med Nordea, da vi i dag har Amagerbanken og pga Amagerbankens situation
vælger at flytte vores kassebeholdning. Det kan nu oplyses at grundejerforeningen den 07. april
har overflyttet sin kassebeholdning til Nordea.

Ad 4.:

Forslag fra bestyrelsen:
• Social happening i grundejerforeningen 2011
Bestyrelsen foreslog at vi, i stedet for en vejfest, evt. holder en socialhappening hvor grundejer‐
foreningen giver et beløb til f.eks. kaffe/kage øl, vin og vand.
Efter en god debat blev det besluttet at grundejerforeningen giver op til 3.000,‐ hvis der minimum
deltager 12 parceller – selvfølgelig gerne flere ☺ Stine fra bestyrelsen meldte sig for at få nedsat et
”happeningsudvalg” !!
10 parceller stemte for
1 parcel stemte imod
2 undlod af stemme
• Teltafvikling ??
Jørgen orienterede om at vi ikke mere har opbevaringsplads til grundejerforeningens telt og da
ingen andre har meddelt, at de har ”ledig” plads, vil bestyrelsen gerne have lov til at afvikle telte på
den mest økonomiske forsvarlige måde
13 parceller stemte for ☺

Indkomne forslag:
Der er indkommet forslag om nye vejbump, da de eksisterende som vi har i dag på Kornskyldvej,
Hovmålvej og Slusevej IKKE har nogen effekt på bilisternes fart. Der er kommet flere børnefamilier
til og det er IKKE betryggende med den hastighed der køres med i dag
Forslaget lagde op til god debat og Jørgen vil indhente tilbud på nye vejbump – det blev besluttet,
at vi prøver at få indlagt 1 vejbump mere på hver af vejene (den del som tilhører vores
grundejerforening)
– max 25.000,‐ må der bruges.
10 parceller stemte for
3 parceller stemte imod
Ad. 5:

Valg til bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Revisor
Revisor
Bestyrelsessuppleant
Revisorsuppleant

Jørgen Dahm blev valgt ☺
Erik Holst – er ikke på genvalg
Stine B. Jepsen – er ikke på genvalg
Martin Nordentoft Rasmussen – er ikke på valg
Niels Birkhøj blev valgt ☺
Majken Thanning blev valgt ☺
Katja Bløndal blev valgt ☺

Ad. 6:

Eventuelt
Gunner orienterede om omlægning af ”krattet/grønne areal” ved Slusevej. Vedr. Ørestad City Skole
har Gunner sendt indsigelse til nabo orientering. ”Bilag til nabo orientering vedr. dispensation fra
lokalplan nr. 309 – januar 2011” kan ses på Københavns kommunes hjemmeside www.kk.dk.
Hele forkøbet af ovenstående sag kan også ses på grundejerforeningens egen hjemmeside

www.gf‐kalvebod.dk
Lars Mott opfordrede til at vi (bestyrelsen) genfremsender vores indsigelse mod Ørestad City
Skolen (ude anlæg) og med begrundelse om, at vi HAR fremsendt det tidligere – desværre har det
være sendt tidligere, men ifølge Københavns kommune til den forkerte ”postkasse” !!

Efter sidste punkt takkede Gunner for god ro og orden ☺ Jørgen bød herefter på smørrebrød og
koldt til ganen ☺

God sommer til jer alle
På bestyrelsens vegne

