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Ordinrer generalforsamling tirsdag den 26. marts 2015 kl. 19:30.
FORMANDENS BERETNING
Knapt et ar er gaet siden vi sidst m0dtes til en ordinrer generalforsamling. Beretningen skal jo reelt afspejle
det foregaende kalenderar, men vii ligesom de sidste ar tillige medtage det nye ar frem til
generalforsamlingen.
I det for10bne ar har vi faet 5 tilflyttere:
Kongelundsvej 150, Majbritt Tanja Dokkedal og Mads Haack Jakobsen
Komskyldvej 98, Betina Olsen og John Hansen
Kongelundsvej 154, Hans Olsen
Kongelundsvej 156, Zohreh Abbariki
Slusevej 26, Christian & Inger M0ller Kertsens
Det forste bestyrelsesm0de hvor bestyrelsen konstituerede sig blev holdt i april via nettet med urendret
Formand, Sekretrer og Kasserer.
I september afholdt vi "social happening" med deltagelse af 13 parceller. Det blev sa en stor succes, pa trods
af et elendigt vejr. Den opstillede popcommaskine var en stor hit hos b0m og voksne. Sponsor Lars Mott.
Stor tak til ham.
I september var jeg til m0de med ismageriet, om parkeringsproblemet ved butikken om sommeren
Ismageriet udarbejdede en god plan til 10sning af problemer, men fik folgende svar afkommunen" Vi kan
tilbyder at sende parkeringsvagter pa 0get kontrol i sommerhalvaret. " Det er bestemt ikke et ooske at de
skal chikanere kunder og beboere med ekstra kontrol.

Vejbump
Vi har stadigvrek gang i ans0gningen om vejbump.
Fastelavn
Det lykkedes i ar at :Ia afholdt den gamle tradition med en fastelavnsfest.
Yores kasser lregger et stort stykke arbejde i at holde vores hjemmeside opdateret. Man kommer pa
hjemmesiden ved at skrive:
www.GF-kalvebod.dk
Det sidste bestyrelsesm0de blev holdt 24. januar med henblik pa denne generalforsamling, samt opsamle
begivenheder siden sidst.
Selv om jeg skal gentage mig fra sidste ar vil jeg alligevel sige at bestyrelsen igen i ar har konstateret at vi
har en god grundejerforening uden de store problemer, og vi haber, at vi efter generalforsamlingen kan
samles om et par stykker sm0rrebrnd, hvor vi bl.a. igen i ar kan se frem mod en dejlig sommer.

