Bestyrelsen ønsker ALLE en rigtig god påske

Vedhæftet er referatet at vores generalforsamling
Husk at besøg grundejerforeningens hjemmeside:
www.gf‐kalvebod.dk
Eller vores nye facebookgruppe:
Grundejerforeningen Kalvebod 

Referat af generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014
kl. 19.30 i centret på Kollegiet Hovmålvej 73.

Generalforsamlingen startede kl. 19.35, hvor vores formand Jørgen Dahm bød de fremmødte velkommen. Der var
til generalforsamlingen mødt 24 personer op fordelt på 16 parceller.
1. Valg af dirigent
Jørgen foreslog Gunner som dirigent. Gunner takkede pænt ja tak og gennemgik dagsordnen og
konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt.
2. Beretning v/formand Jørgen Dahm
Formandens beregning er vedhæftet referatet.
3. Regnskab
Erik gennemgik det fremsendte regnskabet.
Bestyrelsen blev efter gennemgang spurgt til om vi eventuel kan få en højere rente for vores
indestående? Erik svarede, at det desværre ikke kan lade sig gøre medmindre, at vi binder vores
indestående, hvilket der fra de fremmødte ikke var ønske om.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 
4. Forslag fra bestyrelsen
 Social happening 2014
Det blev enstemmigt vedtaget at der afsættes beløb 3.000,‐ i budgettet til socialhappening 2014. Til
arrangementet meldte Martin Nordentoft Rasmussen, Majken Thanning, Nur Arman Ayobi , Tom og Stine
Bülow Jepsen som vil arrangere noget igen efter sommerferie, indbydelser vil blive sendt ud.
5. Valg til bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Revisor
Revisor
Bestyrelsessuppleant
Revisorsuppleant

Jørgen Dahm – blev genvalgt 
Erik Holst
Stine B. Jepsen
Katja Bløndal – blev genvalgt 
Niels Birkhøj
Majken Thanning – blev genvalgt 
Martin Nordentoft Rasmussen – blev genvalgt 

6. Evt
Gunner forespurgte til bebyggelsen på legeområdet nede til kanalen (Ørestadsskolen) ‐ skulle vi som
grundejerforening være blevet inddraget ?
Der er blevet taget kontakt til Københavns kommunes tekniske forvaltning, som har svaret at der ikke er
sket ændring i forhold til den foreliggende lokalplan, hvilket betyder at byggeriet er fuldt lovligt.
Til sidst takkede vores formand Jørgen for god ro og orden og bød på lækkert smørrebrød.

