Bilag 1.
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 1 tilflyttere:
Slusevej 10 Anna‐Marie og Jimmi Smidt Olsen.

Det første bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerede sig blev holdt i april via nettet med uændret Formand,
Sekretær og Kasserer.

Sammenlægning af Kalvebod og Fælledbod.
Under eventuelt sidste år blev der udtrykt et ønske at undersøge en sammenlægning af Kalvebod og Fælledbo.
Vi har i den forbindelse holdt en række møder, for at få et overblik over hvad det indebærer. Det viser sig at vores
love er næsten ens, så det kommer ikke til at volde problemer. Økonomien kræver lidt mere arbejde.
Hvis vores forslag vedtages vil kassererne komme med et oplæg til generalforsamlingen 2018.

Vejudvalget
Vi har nedsat et vejudvalg på tværs af foreningerne og holdt det første møde den 8. marts, med følgende
dagsorden: Vedligeholdelse af bump – opsætning af bøjelige stolper, og forbedring af huller i asfalt.
Fartdæmpning i form af chikane på Landhjælpevej og Kornskyldvej ved stien. Ansøgningen ligger hos kommunen.
Intet er godkendt endnu.

Snerydning af fortov.
Prisen for fejning af fortov er 130,00 Kr. + moms per parcel. Det mener bestyrelsen er for meget.

Det sidste bestyrelsesmøde blev holdt 23. januar med henblik på denne generalforsamling, samt opsamle
begivenheder siden sidst.

Selv om 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

