Grundejerfforeningen Kalvebod
Ordinær geeneralforsamling mand
dag den 26.. marts 2012 kl. 19:30.
FORMAND
DENS BERETTNING
Knapt et år er gået sid
den vi sidst mødtes til een ordinær generalforsamling. Beeretningen skal
s jo reeltt
e sidste år tillige
t
medtaage det nye
e år frem till
afspejle deet foregående kalenderår, men vill ligesom de
generalforsamlingen.
I det forløb
bne år har vi
v fået 4 tilflyttere
1. Slussevej 20 Lou
uise Brandt Gonzalezv
2. Korn
nskyldvej 10
02 Lin PhucLy
3. Hovvmålvej 97 Dominik
D
Krø
øll og Katrinne Nørgaard
d Toft
4. Kongelundsvej 158 Tom Gople Mikkeelsen
Vi ønskeer jer velkom
mmen.
Det første bestyrelsesmøde hvo
or bestyrelssen konstitu
uerede sig blev holdt i april via nettet
n
med
d
uændret Formand, Seekretær. og Kasserer.
På dagsord
denen var den
d overståe
ede genera lforsamling samt udsendelse af m
meddelelsesblad med
referat af ggeneralforsamlingen.
Vores kassser lægger et
e stort stykke arbejde i at holde vores
v
hjemm
meside opdaateret. Man
n kommer
på hjemmeesiden ved at skrive:
w.GF‐kalveb
bod.dk
www
et gør at maan husker at bruge den
n.
Klik derefteer ”føj til favoritter” de
n Kalvebod’ss Festtelt.
I maj indgik vi en salgsskontrakt aff Grundejerrforeningen
0
Køber Larss Mott. Pris Kr. 4000,00
Medlemmer af Grund
dejerforenin
ngen Kalvebbod kan leje
e teltet til op
pstilling på eegen matrikkel for 250
Kr. Lejebeløbet tilfalder Grundeje
erforeningeen Kalvebod
d. Denne be
etingelse er gældende i 3 år.
Der har væ
æret 1 udlejning.
Lejereservaationen styres af Lars Mott.
M
Parkering
Kommuner har vedtagget en 2‐tim
mers parkerringszone med
m mulighe
ed for beboeerlicens i vo
ores
område.
Det er ikkee den løsnin
ng vi gerne havde
h
set. B
Bestyrelsen anser sagen for afslutttet.
Vejbump
Vi har stad
digvæk gangg i ansøgningen om vel bump. Som
m i kan se i regnskabet hhar vi måtte
e målfaste
skitser for at indtegnee hvor bump
pene skal væ
ære. Vi venter tålmodigt på svar.

Skolen
Vores indsigelse mod Ørestadsko
olens udearrealer er ble
evet afvist. Begrundelse
B
en er et 6 siders svar,
som kan sees på vores hjemmesid
de under pa rkering. Klikk på dispensation‐Øresstad‐City‐No
ord
Det sidste bestyrelsessmøde blevv holdt 26. jjanuar med
d henblik på
å denne geeneralforsam
mling, samtt
opsamle begivenhedeer siden sidsst.
Selv om jeeg skal gen
ntage mig fra sidste år vil jeg alligevel sige at besttyrelsen ige
en i år harr
konstatereet at vi har en god gru
undejerfore ning uden de store prroblemer, oog vi håber,, at vi efterr
generalforsamlingen kan samles om et par stykker sm
mørrebrød, hvor
h
vi bl.a . igen i år kan
k se frem
m
mod en deejlig sommer.
Jørggen Dahm

