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BESTYRELSEN:

Bestyrelsen har på sit møde 04.01.2022 konstitueret sig således:

Formand: John Nielsen

Tybrindvænget 6, Odense M

Telefon 40 95 93 16

Næstformand: Eva Buchardt

Tybrindvænget 4, Odense M

Kasserer: Narela Habibovic

Gelskovvænget 28, Odense M

Telefon 28 14 50 79

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Forsstrøm

Tybrindvænget 16, Odense M

Line Fritsdal Bro

Tybrindvænget 32, Odense M, er udtrådt af bestyrelsen pga. hussalg og 

Henrik Vittrup Christensen, er indtrådt i bestyrelsen.

Gelskovvænget 6, Odense M

DATOER I 2019:

Generalforsamling: tirsdag 15. november 2022 kl. 19:00          

Container: Uge 13-14  (13. april – 20. april) i begge vænger                

Uge 34 (22. august - 26. august) i begge vænger        



Referat fra generalforsamlingen d. 16.11.2021.

Generalforsamling i Kalleruphuse Grundejerforening

Tirsdag d. 16. nov. 2021 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1.Valg af dirigent Bente Sørensen

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke

Generalforsamlingen blev ikke afholdt i 2020, hvor Boye skulle være stoppet som formand.
Vi har desværre mistet vores kasserer Svend Kynde, som sov stille ind først på året 2021
efter længere tids sygdom. Jørn Hvolbæk har som revisor stået meget til rådighed
Arbejdernes Andelsbank bruges til vores bankkonti i stedet for Nordea.
Hjemmesiden og vores mail har været lukket, men kører igen
De grønne områder: buske er beskåret og under birketræerne er der plantet nye buske og der
er sået nyt græs.
Ved enderækkehusene er der mange hække som er for brede.
Bevoksningen er for bred, det må maks. være 25 cm, således at gartneren kan slå græs.
På Tybrindvænget er flere hække vokset ud over den ene række fliser på vejen.
Nogle holder stierne pænt på Gelskovvænget og andre ikke.
Der er ønske om bomme igen, da der er kørt for stærkt, det vendes tilbage til under
medlemmernes forslag.
Vi ville gerne have belysning ved flisestien, men kommunen har givet afslag.
Der er oprettet facebook.

Tybrindvænget bliver forsynet med nye fjernvarmeledninger og vejen skal graves op, men
det er udskudt, der er spurgt Munck om tilbud på at fj. 2 rækker fliser og lægge ny asfalt i
samme forbindelse, men vi afventer.
Boye slutter med at sige, at han håber at alle vil passe på området og støtte op om
den nye bestyrelse.

3. Godkendelse af de reviderede regnskaber:

Narela har overtaget kassererposten og fået hjælp af Jørn Hvolbæk.
Regnskabet gennemgås.
Regnskabet er godkendt

4. Forslag fra bestyrelsen
Container sættes frem d. 13-20 april og i uge 34 2022.

5. Forslag fra medlemmerne



Pkt. 1 
Ønske om genetablering af bomme/chikane ved hovedstien mellem Gelskovvænget
og Tybrindvænget. Efter fjernelse af disse er der blevet kørsel med hurtigt kørende
scootere, hvor der har været et par enkelte farlige situationer. Stien bliver ofte brugt som
gennemkørselsvej, og i realiteten er det jo en beboer sti som især bruges af børnefamilier når
legepladsen skal benyttes. Oftest går børnene selv på legepladsen uden
forældre/bedsteforældre, og det er her utrygheden melder sig.
Forslag: Om bom i begge ender, evt. ikke helt tæt på husmuren.

Pkt. 2. 
Ønske om renovering af hovedstien mellem Gelskovvænget og Tybrindvænget med
stenmel, ligesom de andre stier. Mange fliser er knækkede og ligger ikke jævnt.
Bestyrelsen ser på om fliserne skal rettes til.
Pkt. 3 Ønske om reparation af huller i vejen på Gelskovvænget som vi talte om på tidligere
generalforsamling, samt ved flere lejligheder. Hullerne bliver større og større, og nu kommer
vinteren snart med frost og saltning som kun gør det værre.
Det aftales at bestyrelsen ser på ovenstående 3 punkter.

6. Valg af bestyrelse

a. Boye har valgt at stoppe som formand. Bestyrelsen indstiller John Nielsen,
Tybrindvænget 6, som ny formand og han vælges enstemmigt.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Forsstrøm, Tybrindvænget 16, er genvalgt
Line Fritsdal Bro, Tybrindvænget 32, er genvalgt

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Henrik Vittrup Christensen, Gelskovvænget 6, genvalgt
Emil, Tybrindvænget 14, vælges.

7. Valg af revisor

Jørn Hvolbæk, Ølstedgårdsvej 9 er genvalgt.
Valg af revisorsuppleant
Brian Hvam, Gelskovvænget 17 er genvalgt.

8. Eventuelt

Ole Bech, Gelskovvænget 38:
-siger tak for arbejdet de sidste mange år, hvor Boye og bestyrelsen har gjort et fint
stykke arbejde. Line Bro fra bestyrelsen supplerer og siger tak til Boye for hans store
arbejde siden 2013 som formand i grundejerforeningen, Boye modtager 3 flasker
rødvin.
Bjarne fra Tybrindvænget 18:
Der er kommet væsentligt mere trafik på Munkebjergvej, hvilket gør at det er svært at
komme ud og ind fra Tybrindvænget, kunne der arbejdes videre med.



-Ang. fjernvarmerør, kunne der lægges fibernet ned i samme omgang, Jørn Hvolbæk
foreslår at det kan tages op ved antenneforeningen.
Ole Bech:
Unge mennesker på det grønne område med sound Box har været meget højt, Ole giver det
et godt råd ift at få folk til at skrue ned, tal med de unge så tidligt på dagen som muligt.
Boye supplerer med, at vi har mange forældrekøb, og der er udfordringer ift. at man skal
sige at det ikke er tilladt at holde på fortovet og at man skal rydde op efter sig selv.

Dato:

Underskrevet af dirigent:

___________________

Underskrevet af bestyrelsen: 

_____________ ________________ ______________
Formand Næstformand Kassere


