Referat af
ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Forslag:
a. Forslag fra bestyrelsen
b. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen:
a. Formand, Jørgen Dahm – IKKE på valg
b. Kasserer, Erik Holst Johansen – på valg
c. Sekretær, Stine B. Jepsen – IKKE på valg
d. Revisor, Katja Bløndal – IKKE på valg
e. Revisor Jørgen Melskens – på valg
f. Bestyrelsessuppleant, Majken Thanning – på valg
g. Revisorsuppleant, Martin Nordentoft Rasmussen – på valg
6. Eventuelt

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ oooooOOOooooo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ad. 1.

Ad. 2.

Ad. 3.

Ad. 4.

Ad. 5.

Valg af dirigent
Stine B. Jepsen fra bestyrelsen meldte sig som dirigent, hvilket blev vedtaget. Stine konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt varslet.
Da Stine er sekretær i bestyrelsen, men ”skadesramt” tilbød Katja Bløndal at tage notater til
referatet – TAK 
Formandens beretning v/Jørgen Dahm
Jørgen gennemgik årets beretning, som er vedhæftet som bilag 1.
Der var ingen kommentarer til beretningen som derefter blev enstemmigt godkendt.
Regnskab.
Afgående kasserer, Erik Holst Johansen, gennemgik det fremsendte regnskab for 2017, samt
budgettet for 2018. Erik orienterede samtidig om at der i budgettet for 2018 ikke er medtaget
udgift til asfaltarbejde på Kornskyldvej, idet det endnu ikke er fastlagt hvornår dette arbejde vil
blive gennemført.
Erik Orienterede desuden om at samarbejdet med Danske Bank er opsagt da det var dyrt i gebyrer.
Så nu har GF‐Kalvebod kun Nordea som pengeinstitut.
Forslag:
a. Forslag fra Bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen
b. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag
Valg til bestyrelsen
a. Formand, Jørgen Dahm – IKKE på valg
b. Kasserer, Erik Holst Johansen – på valg
a. Martin Nordentoft Rasmussen blev valgt, dog på følgende grundlag

Ad. 6.

b. Afgående kasserer Erik Holst Johansen blev valgt som konsulent frem til en eventuel
sammenlægning af grundejerforeningerne Fælledbo‐Dæmningen og Kalvebod. Hvis der
IKKE sker en sammenlægning vil Martin Nordentoft Rasmussen være GF‐Kalvebods
kasserer de næste 2 år.
c. Sekretær, Stine B. Jepsen – IKKE på valg
d. Revisor, Katja Bløndal – IKKE på valg
e. Revisor Jørgen Melskens – på valg
f. Jørgen Melskens er desværre afgået ved døden (æret være han minde)
g. Ny revisor blev Niels Birkhøj.
h. Bestyrelsessuppleant, Majken Thanning – på valg
i. Majken Thanning blev genvalgt
j. Revisorsuppleant, Martin Nordentoft Rasmussen – på valg
k. Arne Philip Jørgensen blev valgt.
Eventuelt
a. Der blev under generalforsamlingen stillet spørgsmål til manglende “stiller” ved vejbumpene
på Hovmålvej ??
Efter ny asfalt på Hovmålvej har kommunen ikke sat nye “stiller” som tidligere ved
vejbumpene. Der er ikke de samme krav, som der tidligere har været, da grundejerforeningen
sat dem op ‐ hvorfor der fra kommunen ikke er sat nye op. Grundejerforeningen Fællebo‐
Dæmningen har på Kornskyldvej sat nogle “stiller” op, som kan vippe og som er i plastik.
Vejudvalget tog det til orientering da “stillerne” har en præventiv virkning og kan bevirke til, at
der ikke parkeres ovenpå eller lige op til vejbumpene.
b. Bestyrelsen gjorde opmærk på, at hvis grundejerforeningen Fælledbo‐Dæmningen stemmer for
en sammenlægning, så vil der blive afholdt fælles generalforsamling den 13. april 2018.
Bestyrelsen opfordrede alle til at notere denne dato ‐ ALLE vil selvfølgelig få en invitation
herefter.

Jørgen takkede for god ro og orden og bød på lidt smørrebrød efter endt generalforsamling. Det kan oplyses, at
der var mødt 18 personer op fordelt på 13 parceller.
Bestyrelsen ønsker ALLE en rigtig god påske.

