reeferat af ordinær
o
ge
eneralforssamling tirsdag den
n 28. martts 2017
kl. 19.30 i centret
c
påå Kollegiett Hovmålv
vej 73.

Ved afholdelsen af generalforssamlingen va
ar der mødt 14 parceller op, hvoraf kun
k 11 parceeller havde tilmeldt sig.
Bestyrrelsen opfordre til, at I husker at tilm
melde jer, så dder bliver ind
dkøbt korrekkt smørrebrøød og vådt til ganen 
1.. Valg af dirrigent
Gunner bllev valgt som
m dirigent.
Gunner taakkede for vaalget og konsstaterede, att dagsordene
en var udsen
ndt rettidigt.
J
Dahm
m
2.. Beretningg v/formand Jørgen
Berretningen er vedhæftet som
s
bilag 1 t il referatet.
3.. Regnskab
dsendte regn
nskab som vaar vedhæftett dagsordene
en og orienteerede om, att vi har en
Erik genneemgik det ud
sund økon
nomi i grundejerforeninggen. Regnskaabet blev ensstemmigt godkendt.
4.. Forslag fraa bestyrelsen
n
● Beestyrelsen beeder om bem
myndigelse t il at arbejde hen imod en
n sammenlæ
ægning af
grrundejerforeeningerne Kalvebod og Fæ
ælledbo.
Jørgen oriienterede om
m, at der harr været afholldt møder i årets
å
løb med
d grundejerfforeningen Fælledbo.
Bestyrelseen beder om bemyndigelse til, at derr fortsat arbe
ejdes hen imod et oplæg til en eventu
uel
sammenlæ
ægning af dee 2 grundejerrforeninger.
Der var en
n god debat om hvordan grundejerfooreningen Kaalvebod altid har holdt påå, at forblive
e en
selvstænd
dig grundejerrforening og derfor ikke ttidligere harr indgået sam
mmenlægningg med nogle
e af de andree
grundejerrforeninger, som
s
vi liggerr tæt opad. D
Der blev spurrgt indtil hvo
orfor en samm
menlægningg? Hvad med
de 2 grund
dejerforenin
ngers økonom
mi ‐ er der foorskel?
Det blev p
præciseret aff bestyrelsen
n, at der arbeejdes hen im
mod et oplæg til en samm
menlægning, som tidligst
kan komm
me til afstemning til gene
eralforsamlinngen 2018. Ett oplæg som skal give svaar på fremtid
dsplaner,
økonomi o
og som til syyvende og sid
dst skal godkkendes af gru
undejerne af begge grunddejerforeninger, før en
sammenlæ
ægning kan ske.
s
12 parceller stemte fo
or, at bestyre
elsen fortsættter sit arbejde sammen med grundeejerforeninge
en
Fælledbo,, til et oplægg til en eventuel sammen lægning.
1 parcel sttemte imod forslaget.
1 parcel sttemte blanktt (hverken fo
or eller i modd).

n
Forslag fraa bestyrelsen
● Allt fremtidig korresponda
k
nce internt i grundejerfo
oreningen Ka
alvebod sker digitalt pr. 01.
0 april
20017. Såfremtt enkelte me
edlemmer ikkke har denne
e mulighed, meddeles
m
deette til forma
and Jørgen
Dahm.

espondance internt i grundejerforeniingen Kalvebbod sker digitalt, var der
Til forslaget om, at freemtidig korre
en livlig deebat. Der var en parcel som var imodd forslaget, men
m efter en rigtig god deebat, blev de
et
enstemmiigt vedtaget,, at teksten ændres
æ
såleddes:
Alt fremtiidigt korresp
pondance intternt i grunddejerforeningen Kalvebo
od sker digitaalt pr. 1. majj 2017.
Såfremt m
medlemmer ikke har mulighed for, aat modtaget korrespondance digitaltt, meddeles dette til
formand JJørgen Dahm
m. Referatet fra generalfforsamlingen
n 2016 udde
eles i papirfoorm.
Alle medlemmer bede
es derfor, effter modtageelsen af dettte referat, hu
urtigst muliggt fremsende
e
mailadressse til formanden på: dahm@comxnnet.dk
Indkomnee forslag:
● In
ngen.
5.. Valg til beestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær
Revisor
Revisor
Bestyrelseessuppleant
Revisorsuppleant

Jørgen Dahhm – var på valg og blev genvalgt 
Erik Holst
Stine B. Jeepsen
Katja Bløn dal
Jørgen Meelskens – varr på valg og blev
b genvalgtt 
Majken Thhanning ‐ er på valg og blev genvalgt

Martin Noordentoft Rassmussen – er på valg og bblev genvalggt 

6.. Eventuelt,,
Der blev sspurgt indtil parkering problemerne ppå Slusevej. Jørgen
J
orienterede om, aat der har væ
æret en
længere kkorrespondan
nce med Køb
benhavns Koommune vedr. parkeringss tidernes ænndring fra 2 til 3 timer.
Denne korrespondancce er vedhæfftet som bilaag 2 til referaatet.
Der blev yyderligere sp
purgt om hvo
or den store ccontainer, so
om tidligere blev opstilleet af
grundejerrforeningen er
e henne ? Til dette blev der svaret, at
a denne er blevet
b
erstatttet af
storskrald
dsordningen, hvorfor den
n ikke har væ
æret der i flerre år.
Grundejerrforeningen Kalvebod ha
ar en gruppe på Facebook. Der opford
dres til, at hvvis man ikke allerede er
medlem aaf gruppen ”G
Grundejerforeningen Kallvebod”, så bliv
b medlem  Gruppen er oprettet som
s
et
forum, hvvor dem som har lyst kan udveksle goode ideer elle
er andet fællles godt og nnyttigt.
Bestyrelseen gør igen opmærksom
o
på, at vi harr en hjemmeside gf‐kalve
ebod.dk som
m man også altid
a
er
velkommeen til at gå in
nd på. Det err vores kasseere Erik Holstt som er web
bredaktør ogg man er velkkommen til
at kontaktte ham, hvis man ønskerr noget slået op på hjemm
mesiden.
Det blev o
også nævnt at
a flere har tiilmeldt sig A ppén Naboh
hjælp.dk som
m også blev n ævnt ved sid
dste
generalforsamling.
Generralforsamlinggen sluttede kl. 20.30 hvor Jørgen ta kkede for go
od ro og orde
en og bød påå et stykke sm
mørrebrød
og lidtt vådt til gan
nen.

Besstyrelsen
n ønsker ALLE en rigtig god somme
er 2017

