Gru
undejerfo
foreningeen Kalveb
bod
mandag den
d 14. marts
m
20111 kl. 19:30.
Orddinær genneralforssamling m
FORMA
ANDEN
NS BERE
ETNING
G
Knapt et årr er gået sidden vi sidst mødtes til en ordinær generalforssamling. Beeretningen skal
s jo reeltt
afspejle deet foregåendde kalenderår, men vil ligesom dee sidste år tillige medtaage det nyee år frem till
generalforssamlingen.
I det forløbbne år har vi
v fået 4 tilflytter
1.
2.
3.
4.

Korrnskyldvej 93
3 Tommy Ren
ne Christoffeersen & Kemmie Jerfort Fastberg
F
Korrnskyldvej 96
6 Kennet Nielsen
Hovvmålvej 102 Andranik & Gohar
G
Khodjjayan
Hovvmålvej 104 Anne Vinthe
er Rasmussenn & Linda An
ndersen

Vi ønsker jer velkom
mmen.
uerede sig blev
b
holdt i april via nettet medd
Det første bestyrelsessmøde hvor bestyrelseen konstitu
uændret Foormand, Sekkretær. og Kasserer.
K
På dagsorddenen var deen overståed
de generalfo
forsamling samt
s
udsend
delse af medddelelsesblaad med
referat af ggeneralforsaamlingen.
Vores kassser lægger et
e stort stykk
ke arbejde i at holde vo
ores hjemmeeside opdatterer. Man kommer
k
på
hjemmesidder ved at skkrive:

www.G
GF-kalveb
bod.dk
Klik dereftter ”føj til favoritter”
fa
det gør at maan husker att bruge den..
Der er blevvet opsat nyy steler på Hovmålvej.
H
V
Vi vil takkee beboerne i nr. 100. Dee sparede os for
udgiften till steleren i det
d de tog nummeret
n
påå den bil deer knækkedee den. Der sskulle dog en
politianmeeldelse til føør vi fik betaalingen.
Teltsæsoneen blev ovverstået, deer har væreet 7 reserv
vationer og
g 2 aflysninnger. Da vi
v kun harr
opbevaringgsplads årett ud, skal vi tage stillingg til hvad vi gør. Besty
yrelsen kom
mmer med ett forslag.

Parkerin
ng
Der arbejddes stadigvæ
æk med park
kering samm
men med dee andre grun
ndejerforenin
inger. Komm
muner har
vedtaget enn 2-timers parkeringszo
p
one med muulighed for beboerlicen
ns mellem N
Nordre Digeevej,
Slusevej, K
Kongelundssvej/ Røde Mellemvej
M
dsvej på Am
mager (20100-128139). Selvom vi
og Grønjord
ikke hører ret meget fra
fr kommun
nen kan vi see af formuleeringen af forslaget
f
at dde nøje har læst vores
breve.
e høring om
m indførels e ar 2-timerrs parkering
g. På hjemm
mesiden kan
n man se at
Der er blevvet afholdt en
vores grunndejerforeninng har væreet ivrig deltaager. På gru
und af de maange høringgssvar er der indledt enn
ny runde. K
Kommunenn undersøgerr om det er lovligt at ud
dstede gæsttelicens. Inddstillingen er
e at det er
det ikke. D
Derefter tagees hele park
kerings probblemet op påå ny. Det beetyder at derr ikke forlæ
ægger en
tidsplan for hvornår der sker nogeet.

Den 10. appril fremsenndte vi en indsigelse mood Ørestadsskolens udeaarealer. Vi vvar derfor dybt
d
forundret oover at Københavns kommune lavvede en nabo
oorientering
g vedrørendde etablering
g af
legeområde i grønt areeal ved Slussevej, som kkun omhand
dlede beboeer langs kratttet ved Slusevej. Der
var heldigvvis nogle deer afgav en protest
p
modd det fremsaatte forslag.
Det sidste bestyrelsesm
møde blev holdt
h
31. jaanuar med henblik
h
på denne
d
genera
ralforsamlin
ng, samt op-samle begiivenheder siiden sidst.
.
Selv om jeg skal geentage mig fra sidste år vil jeg alligevel sige
s
at besttyrelsen igeen i år harr
konstaterett at vi har en god gru
undejerforenning uden de
d store pro
oblemer, ogg vi håber, at vi efterr
generalforssamlingen kan
k samles om et par stykker smørrebrød, hvor
h
vi bl.a.. igen i år kan
k se frem
m
mod en dejjlig sommerr.
Jørggen Dahm

