Grundejerforeningen Kalvebod
Ordinær generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19:30.
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 4 tilflyttere:
Kornskyldvej 97 Asssem Askaroval Nur Arman Ayoubi
Slusevej 24 Mikkel og Safia Skadhauge
Slusevej 26 Inger og Christian Møller Kerstens
Hovmålvej 99 Ikram Ullah Sarwar
Det første bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerede sig blev holdt i april via nettet med
uændret Formand, Sekretær. og Kasserer.
Den 22. april afholdt vi ekstraordinær generalforsamling på Ørestad bibliotek hvor ændringerne af
vedtægterne blev enstemigt vedtaget.
I september afholdt vi "social happening" med deltagelse af 15pareseller. Det blev så en stor succes,
at vi vil forsøge at gentage dette.
Den 19-09 blev der holdt vej syn vedr. nedgravning af el ledninger, derfra stammer alle de gule
mærker på fliser og tegninger på vejen. Der blev optalt 25 stk. knækkede fliser som kalvebod hæfter
for. Det er en udgift på ca. 3000,-Kr.

Vejbump
Vi har stadigvæk gang i ansøgningen om velbump. Der er sket det, at Fælledbo er blevet
interesseret i vej bump, så vi vil lave et udvalg til behandling af sagen. Fra kalvebod deltager Stine
B. Jepsen og Jørgen Dahm.
Fastelavn
Vi har atter i år forsøgt at afholde fastelavn, men da hverken Fælledbod eller Nyvang vil stille med
hjælpere måtte vi aflyse. Fællebod og Nyvang har lovet at rejse problemet på deres
generalforsamling. Vi må håbe at de finder nogle der vil hjælpe, for det vil være en skam hvis denne
tradition skal uddø.
Vores kasser lægger et stOl1 stykke arbejde i at holde vores hjemmeside opdaterer. Man kommer på
hjemmesider ved at skrive:
www.GF-kalvebod.dk
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Det sidste bestyrelsesmøde blev holdt 24. januar med henblik på denne generalforsamling, samt op
samle begivenheder siden sidst.
Selvom 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

