Referaat af ordin
nær generralforsamling tirsda
ag den 155. marts 20
016.
Dagsorden
n:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigentt
Berretning v/forrmand Jørgen Dahm
Reggnskab
Forrslag fra besttyrelsen
 Ingen
Indkomne fforslag:
N
og Fæ
ælledbo grundejerforenin
ng.
 Sommeerfest med Nyvang
5. Valg til bestyrelsen
Forrmand
Jørgen Dahm
Erikk Holst
Kassserer
Sekkretær
Stin
ne B. Jepsen – er på valg – modtager genvalg
Revvisor
Kattja Bløndal – er på valg
Revvisor
Jørgen Melskenns
Besstyrelsessupp
pleant Ma
ajken Thanni ng ‐ er på vaalg
Revvisorsuppleant
Ma
artin Nordenttoft Rasmussen – er på valg
v
6. Eveentuelt

Referat:
Ad. Pkt. 1. Valg af
a dirigent
 Jørgen
n adspurgte om Gunnerr ville være dirigent. Gu
unner takkeede for valge
et
og oplæ
æste dagsordenen og kkonstatered
de at indkald
delsen til
generaalforsamlinggen var udseendt rettidigt.
Ad. Pkt. 2. Formandens berretning
 Beregn
ning blev go
odkendt og eer vedhæfte
et referatet.
Ad. Pkt. 3. Regnsskab
 Erik geennemgik re
egnskabet soom blev god
dkendt.
 Til regn
nskabet blev der bedt oom, at der fremover
f
op
plyses passivver, hvis såd
danne
forefin
ndes. Forslaget blev notteret af kassereren.
Ad. Pkt. 4. Forslaag fra bestyyrelsen
● Ingen
n
Indko
omne forsla
ag:
● Somm
merfest med
d Nyvang ogg Fælledbo grundejerfo
g
orening.
o Stine foresspurgte om der i Kalveb
bod er interresse for at afholde en evt.
sensomme
erfest samm
men med de
e andre grun
ndejerforenninger, hvilkket der
var opbakn
ning til. Kalvvebod’s festtudvalg vil finde
f
en datto for afhold
delse af
sensomme
erfest 2016 ‐ så hold øje med jeress postkasse r og
grundejerfforeningenss hjemmesid
de for invita
ation.

Ad. Pkt. 5. Valg til bestyrrelsen
 Formand
Jørgenn Dahm
 Kasserrer
Erik Hoolst Johanse
en Slyk
 Sekretær
Stine B
B. Jepsen – Blev genvalgt
Katja B
Bløndal – Blev genvalgtt
 Revisor
 Revisor
Jørgenn Melskens
eant Majke n Thanning – Blev genvvalgt
 Bestyrelsessupple
Martinn Nordentofft Rasmusse
en – Blev geenvalgt
 Revisorsuppleant
entuelt
Ad. Pkt. 6. Eve
 Der bleev snakket snerydning
s
‐ hvad får vi
v for vores penge ?? D
Der blev lagtt op til, at
bestyrelsen underrsøger om vvi eventuel også
o
kan få sneryddet vvores fortovve og om
prisen matcher an
ndre tilbud.
 Slusevej har probllemer med parkerede biler langs krattet.
k
Derr blev opford
dret til at
man ringer til 114
4 (serviceafddelingen) ogg oplyser re
egistrerings nummeret på bilen,
så vil seerviceafdelingen tage kkontakt til ejeren
e
af den ulovligt pparkerede bil.
 Bestyreelsen blev opfordret
o
till at tage kon
ntakt til Køb
benhavns Teeknik og Miljø
afdelin
ng med henssyn til 3 tim eres parkerringen ‐ hvorfor er den blevet ænd
dret fra
tidligerre 2 timer og
o uden vorees adspørggsel/viden ? I samme snnak blev
bestyrelsen opforrdret til at addspørge, om
m der kan blive søgt om
m parkerings
d langs kratttet ?? Der b lev henstille
et til at tage
e kontakt til København
ns
forbud
Brandvvæsen, da der
d i dag, påå grund af paarkeringsproblemerne,, ikke kan kø
øre
redningskøretøjerr ned genneem Slusevej.
 Jørgen
n orientered
de om, at haan er blevet kontaktet af
a de andre
grundeejerforeningger om en eeventuel fre
emtidig sammenlægninng af grunde
ejer‐
forenin
ngerne Kalvvebod, Fælleedbo og Nyvvang.
 Der bleev opfordret til at der nnedsættes et
e udvalg, so
om kan sættte sig samm
men med
repræssentanter frra de andre 2 grundejerforeningerr for at se, oom de eventtuel kan
komme med et ud
dkast til en ffremtidig fæ
ælles grunde
ejerforeningg, bestyrelssen tog
denne opgave til sig
s og I vil høøre nærmere da flere grundejere
g
uudtrykte øn
nske om at
deltagee.
 Der bleev spurgt til om man evventuel kan tænke GRØ
ØNT “sive gaader” ind til
afhjælpning ved fremtidige s kybrud. Dett blev oplyst at SGF (Suundbyernes
en Melskenss meldte sigg, da han
GrundejerFællesskab) ligger iinde med viiden ‐ Jørge
har sto
or erfaring med
m SGF, beestyrelsen takker for ha
ans deltage lse.


Erik op
pfordrede til at vi fremoover huskerr at tilmelde
e os rettidigtt til generalforsam‐
lingen,, det er svæ
ært, at planlæ
ægge indkøb, når tilmeldingerne ikkke er korre
ekte ved
tilmeld
dingsfrist ‐ der
d skal jo h elst være vådt og tørt til
t alle.

Til slut takkede Gunn
ner, som dirrigent, for ggod ro og orden og besttyrelsen takkkede for en
n god
og livlig d
debat underr eventuelt ‐ dejligt medd så mange engagerede
e grundejerre.
Bestyrelsen ønsker alle
a en rigtigg god St. Beddedag og so
ommer 2016 ‐ hold øjnee og ører åb
bne. På
den mådee kan vi værre med til att mindske dde ubehagelige indbrud
d, ved at visse, at
VI STÅR SAM
MMEN ‐ godtt NABOSKAB
B.

