
[r 1986. den 4. november, afholaltes der ekstraordin.r generalfor-
sa[ling i'Ejerforenlngen Raataniecentret beliggenale Evialovrevej
344-50, 2650 Evidovrei i staal ionregtauranten, Evialovre staalion.

Af de pr. dato bortsolgte lejligheder var nodt folgenale:

EL nr. 314/2 Annette o9 Furt Benriksen
316/2 citte ualnberg og Kiro skaarup
344/1 rnger Jensen
35oc/25 H. cregeraen
350E/29 EIae Hansen

350C/26 charLotte Eaase 09 Brian fbsen
3508/21 Belle ltoesgerd Nielsen
3508,/1. th. Niels steffen toodte ved fuldmagt
35Oc/17 ole sonderby og susanne Buch

350D/20 Linda oq Kurt Jorgensen
344/1 Gerda Tretotr-Loof
344/3 lllarianne 09 Frank Jensen
316/4 Bente A. Eansen

350D,/1 . th. Bjorn Andersen modte ned fuldnagt fra
llichael Jorgensen.

3a6/'l Jens Ri ishaj
3{4-350A
12-13-14-
15-16 Flenning Nielsen v/Jorgen H. Hansen

Endvitlere moilte advokat Jesper Bang.

Dagsordenen for general forsaml ingen var som foLger:

1. valg af d ir igent.
2. Beretning og eelkomst tiL nye ejere.
3. Valg af 1 be styrel sesmedlem og 1 suppleant.
4. orientering om v icevartoral n ing .
5. Diskussion omkring frentidig fordeling af varneudgifterl

varnenAlere eIler fordel. ingsnogle.
5. vealligeholdelse af fa11es arealer etc.
7. clasforsikring.
8. lndkonne forslag/slrorgsnAl.
9. Diskussion omkring tlen rridere nangeludbedrihg.
10. Eventuelt.



Ad l! Valg af dirigent.

Advokat Jesper Bang blev va19t som dirigent o9 konstaterede. at
general forsaml lngen var lovli9 indkaldt og be6lutnlngsdfrirtig.

Aal 2! Beretnlng og veLkonat til de nye ejere.

Foreningens formanil. Kin Skaarup. bod de nye Iejlighedsejere
vel konmen. Det oplystes, at ejeren af erhvervsejerlejligheder
har flerlal i foreningen for sA vidt sorn det sanlede antal for-
alelinqstal ndgor 3879, hvoraf erhvervsejerlejlighederne repre-
senterer 2055. Herefter redegjorde formanden for parkeringsfor-
holdene, herunder at der er 1.5 parker ing splaal s pr. ejerlejlig-
hed og for forskeLlige arbejaler pA parker ing sonrAdet, bl.andt
analet toangler alidbelagning, parkeringsbAse n.v. I denne forbin-
alelse orienterede Kim Skaarup on de to parcelhuse, der ligger
pA ejerforeningens otorAale og soru skal necrives, on at indtag-
terne tilfalder alen oprinalelige ejer, og at ejerforeningen af-
holder parcelhusenes andel. af foreningenE alnintlelige driftsud-
gifter, sarlt at disse sporgsmal akal l@ses efter forhanalling
med den oprindel ige ejer.

Der orientereales oln den lokale grundejerforening 09 ejerforenin-
gens beskedne interesse heri, for se vidt som ejerforeningen for-
synes lned vand fra konnunen, o9 komnunen har overtaget forplig-
telserne til vedligeholdelse af vej- 09 stianlag.

Kim Skaarup orienterede on, at an tenneanlaggene i fase 'l 09 fa-
se 2 kan samnenhgges.ved eventuel tilslutning til hybridnettet.

De omfattenale !0angeL sproblener i ejerlejtighederne og faflesare-
aler ontal.tes kort, men henvistes iovrigt tiI et senere punkt
pA dag sordenen.

O! affald sforhoLdene forkl.aredes, at man nu har anskaffet ialt
6 containere. rnen tlet frenhevedes, aC disse ikke matte benyttes
til storaffald.
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orn foreni.Dgens fremtid6planer forklaredes. at disse forst og

freNrest retter 6ig inod en afklaring af forholdet tiL sclger.
herunder mang el sproblenerne . losning af reg nskabs forholdene oq

tle ovenfor n.vnte aporg$rAI vedrsrende parker ing garealer og

parcelhuae. Derudover skal tler inidlertial ske en integrering af
fa6e 2. sAledes at ejerforeningen ogsa 1 prakais konmer til at
fungere s@ 6n forening. Pormanden frenhaveale aon et v.sentligt
punkc, at der udarbejdes et langsigtet ved I i9 eholdel se Ebudget,

sA ejendonoens vedligeholdestifstand opretholales med et j.vnt
forlob.

Der stilleates sp@rgs,nel on storskrald, og det blev tilkendeqivet,
at en losning heraf bor ske i fallesskabets regi, og dette bor
konnunikeres. sA alle ved det.

Fornanden sluttede sin redegorelse af tueal at beklage, at der ikke
var uilsenalt referat efter sidste generalforsanling. A11e havde

givet node, sA dette var efter fornandens opfatteLse ikke afgo-
renale, nen bernarketle alog. at et referat bulde have varet udarbej-
det.

Eerefter fik foreningens kasserer. Jens Riishoj, ordet,

Det bemerkedes indtealningsvi6. at der endnu ikke foreligger noget
legnskab, fordi f@rste regnskabsar forst afsLuttes ved udlobet af
indevarende kalenderAr. Ejerforeni.ngen har opkravet a'conto fal.-
lesutlgifter fra deltagerne i fase 1 fra 'l .4.1985 og fra 1.5.1986
fra deftagerne i fase 2. Ejerforeningen har fungeret fra et tid-
ligere tidspunkC, nen. i tiden forud fra 1.4.1986 har Deles Fri-
tidsgrund betalt de fleste fallesudgifteE. Der er inidl.ertid en

rakke uafklarede sporgsrnAl i forbindel6e med regnskabet. Dels er
aler tale on forskellige skar ing sproblemer. alels on udgifter ved-
rorende blnggeriet, son ikke bor afholdes af ejerforenignen, men

af den oprinilel i.ge ejer.

Jens Riisbgj ondelte en oversigt over j.ndtagter og udgifter i pe-
rioden |.'l .1986 ti1 31.10.1985. Indtagter udgar i opstillingen
ca. kr. 96.000.00, idet der opkraves kr. 25t00 pr. fordeLingstal
pr. ar fra ejerne af solgte lejligheder. Bel@bet dakker kun fal-
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lesudgifter. Arconto vaEne pr. roAneal udgor kr. 500,00 ved for-
alellngstal 75/3879. Ualgifterne ca. kr. 108.000,00 blev gen-
nem96et. Det oplystes, at varmeudgifterne forventea at bl.ive
nlntlre enal budgetteret, men pa den anden 6ide bliver frllesud-
gifterne nok noget storre. Der ventea et lkke ubetyilel lgt over-
Bkual ved erets udgang, men der er ikke utlarbejilet et egentligt
budgec, fordi nan ikke har et rineligt grundlag for at fastsat-
te udg ifterne L foreningen.

Foraamlingen godkendte formandens 09 kassererens beretninger.

Ad 3: Valg af 1 bestyrel sesmed len og I suppleant.

Bestyrelsen bestAr i dag af folgende rledlenner:

1. Kim Skaarup - fornand.
2. Flemning Niasen - nastfornand.
3. Jens Riishoj - kasserer.
4. Frank Peter Jensen.
5. Flelliring Nielsen v/Jorgen HanseD.

Bestlrrelsen onskede et sjette medlem indvalgt som reprasentant
for ejerne af ejerlejlighederne i fase 2. Mvokat Jesper Bang

orienterede on, at aler efter normaLved tag terne kun kan vare 5

nedlenner, hvorfor rnan enedes om at valge 01e Sanderby son
observator rned ret til at deltage i be stl.rel sesmoderne. Supple-
anten Bente A. Eansen onskede at fratrade. I stedet valgtes
Erik Rasnussen, som 1i9e1edes kan deltage i bestyrelsesrDoderne.

Advokat Jesper Bang orienterede om de forelobi.ge overvejelser i
best!.relsen on at etablere en bestyrelse ned 4 nedlemmer besta-
ende af 2 reprasentanter for ejerne af erhvervslejligheder og
2 reprasentanter for ejerne af beboelseslejligheder, sAledes at
sidstnavnte 2 reprasentanter deltager i et udvalg, aler skal vare-
tage beboernes interesser, og som udgor alette udvalgs kontakt
til den egentlige bestyreLse. Der vi1 fremkomne narmere herom
pa den naste ordinare generalforsanling. tillige med et forslag
til ved tagtsand r ing .
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Ad a3 orlentering on v lcevrrtordn lng.

Den egentlige vicevartordning har endnu lkke fungeret. Der har
vrret lndhentet titbud fra ISS til kr. 7,800,00 + roos pr. rened,
hvilket ran anst for Deningaloat dyrt. Bertll Bkulle Lr99e8 ual-
glfterne tiI snerytlnlng. BeBtlrrelaen h.r lnldlertitl kontakt ned
en penalonlat, sot! viL petage 819 lrbejdet, I hvert falal forelo-
blg pA fors{rgsbasis til en lere riDelig prls. Beatyrel6en viL
foraoge dette, 09 lovrigt flnde en skononiBk forsvarllg hen-
aigtanaBsig losning pe v icevrrtproblenet.

Det oplystes, at aler er ekstra IErer i fyrkalderen, ltreD lkke alle
har nogle hert iI.

PA foresporgsel oplystes det, at Rin Skaarup passer fyret aamneD

Ded et anilet neallero af foreningen, 09 at flrret fungerer godt, se

ttette ikke giver problemer. Der er alerinod en fejl i cirkulations-
putnpen, der snart akal Ekiftes ufl.

Pa foresporgsnAl oplystes, at der fornentlig skat etableres en
trappevaskordning, saledes at aleltagerne ikke selv akal Borge for
trappevask.

Pa foresporgsel fra et nedlem redegjorde trin Skaarup for center-
foreningen og ale forgaves forsag [ra at etablere alenne. idet en-
kelte ejendoEltre ikke gnsker at aleltage. Betyrelsen .t,ar enig i,
at en centerforening kunne vcre et hensigtsnassigt led i renhol.-
alel sesoralningen, 09 rran vil arbejde for at fe etabLeret center-
foreningen.

Ad 5r Diskussion onkring fremtidig fordeling af varoeudgifter:
varDemalere eller fordelingsnagle.

Kin Skaarup tilkendegav. at varneudgifterne er en frlle6ualgift,
der afene kan fordefes efter fordelingstal.. Da erhvervslejlighe-
dere har 50t storre foralelingstat pr, rn2 end beboelseslejlighe-
derne. forer dette i henhol.al til ejeren af erhvervsejerlejLighe-
derne til urineLige resultater. llan har derfor overvejet at etab-
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lere kalorienAlere tll erhvervaeJ erlej I lghederne for rt ft det
faktiske forbrug D6lt korrekt. Det oply8tes herunder, rt Alali
SuperDarked allerede bar etableret kalorienllere.

Eerefter redegjorile Ilro Skaarup for Dulighederne for at etable-
re !Allng .f beboel aeaej erlcj l lghealernea forbrug. Det oplystes,
rt utlg lfterne til etablerlng af foravarlige varne fordel lng sne-
lere vil ytre ca, kr, 1.500100 + Eolua pr. lejligheal.

De forBkelllge rDul ighealer alrofteales. Det oplyEtes herunder, a!
forbruget af varnt brugsvanal kan loAles ved kaLorier0ALing, hvil-
ket dog vil vrre uoverkorulel igt at installere i beboelsesLejtig-
healerne, .en alerinod nok i erhvervsafdel ingeD.

Varneforholalene on soruneren droftedes, og alet blev tilkendegi-
vet, at Dan formentl ig nrste aoDltrer viL kunne foreslA en forn
for neallukning, blandt andet af besparel seshensyn.

Advokat .resper Bang orienterede on forsLaget fra ejeren af er-
hverv6ej ertej l igheaterne gAende utl pA. at erhvervsejerlejlighe-
dernes forbrug af varme 09 vanDt brugsvand kalorien8les, og at
beboelsesejerne enerAdigt besteu.mer, hvorvidt nan i beboelses-
ej erlej l igheilerne 6nsker varDe foratel ing snAlere eller beregning
efter rulfang, areal eller analet. PA ilenne nAde sker aler en ret-
fcrdig foratel iog Eellen enheder ned et hel.t uensartet forbrug.
Advokat Jesper Bang foreslog, at alisse sporgsnAl tages red pe

n.ste ordinere eller ekstraordinare general forsanl ing soo et
s.rskilt punkt pA dagsordenen, saledes at bestyrelsen intlhenter
oplysninger on de Eed de forskeltige forslag forbundne udgifter.

Ad 6: Vedligeholdelse af fall.es arealer etc.

Bestyrel6en foreslar. at den hidti.dige ordniDg, bvorefter alelta-
gerne sel.t, tDaler en del af tr.varket, sAleales at foreningen i.nd-
kober ale fornodne trabehanall ing sr0idler, 09 ejerne seJ.v star for
pAfsringen. Forslaget blev her vedtaget ned stort flertal .
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Der stlllede8 sporg8Bll oN[ hrkkllpnlngen. f,in Skaarup nente, at
halvdelen af hrkken og veall lgeholitel sen heraf plhviler lroa.
trirD Skaarup vll forrnledlge, at aiette varetagea af den person,
aler skal forestt paEnlngen af oDrlalet. Da en klipnlng lrtridlertld
ar preaaerenate, pgtog Brik Rasnuaaen slg Lltpnlngen forate gang.

Det oply6tes, at der Dangler hrkplanter. Dette bor Dedtages unaler
!angler.

Aal 7! clasforsikring,

KiB Skaarup oplyste on eJerforeningens for6 ikr ing aforholal. Det
var blevet billigere, efter at fase 2 var koruDet ned. Porsikrin-
gen lndeholder iniillertid ikke glasforsikrinq, Eo! alerfor bor
forsikreB i de enkelte lejlighedsejeres regi, aAfreDt ejerne on-
sker forsitringen. Dette ville koste ca. kr. 100.00 pr. lejlig-
heilsejer, hvilket er Deget biLligere end en fclles foraikring.
Der skal dog vrre frLlesforsikring af fallesrualer. Ejerne af er-
hvervslej 1i9 hederne aorger ogsA selv for forsikring af glasset
i erhvervaej erlej l ighederne . Det aftaltes, at forai.kringsagenteD
viI Elrorge ale enkelte deltagere, on de onsker gtasforsikring.

Ad 8, Indkonne f or 6l ag,/6lrgr9 srnA 1 .

Forslag nr. 1: rEen8tillen af cykler 09 knallerter finder sted
i de dertil. opstilleale skure. og ikke i ol)gangene'.

Forslaget droftedes, herunaler at der kun er plads til cykler og
knallerter i cykelskuret i begranset ol!fang. Endvialere opl.ystes
tlet, at nyndighederne, nuligvis af hensyn til brandvasenet. ikke
tilLader hensettelse af cykler og knallerter i opgange. tioda
JorgeDsen, der havde frensat forslaget, onskede afstenning af
forslaget. 347 efter fordel.ingstal Etente for forslaget 09 276
efter fordeliDgstallet inod. Resten af tleltagerne EterDte ikke.
Forslaget var herefter vedtaget.
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Erlk RaaDusaen havile frenErt foretelllge forsllg, nen de fr,eate
var rllerede behrndlet. Da lan var enige oD, at tler bor etabele-
res lya I BkrllalebotterutlEene, frafaldt aan afatennlng berm.

Det forespurgtea, on skrlldebotterne kunne placeres et analet
ated. Dette vll be8t!'relsen arbejde pe.

Bestyrelsen havde frens.t foralag clo etablerlng af en port ved
gennemgangen fra parkerer lDgsplad 6en. ltan havale lkke noget pri6-
overalag, ren Dan onskeale en tllkendegivende afstenning. Det pA-

lagtles [ed stort flertal beBtyrelBen at arbejde vialere neil etab-
lering af en port.

Der var forslag on etablering af et fe8tudlvalg. llan enedes heron
ualen afsteaning.

Ad 9: Diskussion onkring den vialere aangelualbedr ing.

Advokat Jesper Bang forklarede, at aler efter hans opfattelae er
tre vasentlige forhold af 6tor okonoroi6k betydning for deltager-
ne, aon vedrsrer forholdet tll den tidligere ejer, nenlig fcrdig-
9ore16e af parker ing aplad sen, forholalene veilrorende de to parcel-
huse og nangel safhjalpniog. Dertil koener en losning af de regn-
skabsm.ssige forbold. Advokat Jesper Bang forklarede, at ejer-
foreningen soru 6Adan ikke har nogen 6ikkerhed for Deres Fritid6-
grunds betaling af de ned disse forhold forbunalne udgifter, ned

Eindre tle enkelte ejere i deres aftaler har sikret 6i9 tilbage-
holdelse eller anden sikkerhed for arbejdernes udforelse. Endvi-
dere orienterede advokat Jesper Bang on, at ejerlejlighedsejerne
principielt hafter d,irekte personligt og solidarisk for enhver
reLevant uatg ift i fallesskabet.

Sarligt oE nangel sproblenelne opLyste ailvokat Jesper Bang folgen-
de t

Den verserenale Eangelssag Dellen Deres Fritialsgrund og entrepre-
nsrerne har principielt intet at gore Deal nange I sproblehat ikken
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relleD eJerforenlngen 09 Deres Frltlalagrund. Derea prltldsgrund
cr 3tlger rf aamtllge cJ erlej I igheder, 09 slrorgsnAlet 6, hvor-
vldt rlnglcr forellgger I forholalet relleD kober og aclger, er
aoro udglngspunkt reguleret ef de lndgaede lfttlcr, d.v.s. slut-
!.dler og .Xraler. For se yldt anglr rrnglGr I ftll.l8kab.ts !e-
gi, kan ansvarafra3kr ivelser fra srlgers slde I enkelte rftller
netl ej err.eJ I lghealBkoberne alog nrppe binile frl1.68kabet, der DA

kunne foElange, at frlles ankg leveres I hantlvrrk6DEsslg for-
avarllg stud. SporgsDelet on aler kan foreligge et anavar i for-
holdet DeIleD Deres Fritidsgrund o9 entreprenorerne eller Del-
len Dere6 Fritldsgrunal og alen projekterenale, er derfor I prin-
cippet ejerforeningen uved korrDenale. Da der inidlertld allerede
er ualarbejalet en EangeLEliate af ingeniorf irroaet Eans Okholr!,
der I vidt oofang har Dedtaget tle [angler. ejerforeniDgen er
optrcrkaoD IA, 09 yderligere Dangler i ate enkelte ejerlejlighe-
iler, og da denne Dange:.sliste er ualgangspunktet for Deres FrL-
tiilsgruntls klager i entrepr iseforholdet, er det fornentllg hen-
sigtanrsaigt, at den ayn- o9 akonsnand, aler er udpeget i den
veraerende volalgiftEsag ned entreprenorerne, tillige anoodes
om at tage stilling tll Dangel sprobr.etlat ikken i ejerforeninges
regi. Det er ioitll.ertlai noalvendigt, at beatlrrelsen foretager en
noje opfolging af Dangelali6ten 09 flr ledtaget aantllge klage-
punkter, o,9 at entlvidere at Dangelslisten auppleres red ale

rlangler, der tatte forefiniles i faae 2. t{an eneile6 derfor o!l,
at Erik R.snussen og Ole Sonderby hurtigst nuligt EaDler en
nangelsliste sauuten for beboere i fa6e 2.

Advokat Jesper Bang Dealdelte, at en rakke Dangler vealrsrer for-
hold inale i ejerlejlighederne og derfor alene bor redtages j.

fallesskabets Dangelsliste, hvis iler er tale on Dangler, der
gar igen i alte eller i hvert fald de fleste af lejlighederne.
Der vil aierfor vare en rakke Eang1er, soo nE gores galalende af
de enkelte lejlighedsejere. Sedanne Eangler vil bestyrelsen aan-
Den ned advokat JeEper Bang udsondre 09 give de enkelte lejlig-
hedsejere besked om. Ee lejligheatsejerne kan drofte det yidere
forlob tred deres redg ivere,
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Mvotat Jesper Brng tllkentleglv, at det aftcr hana opfattelse
kan bllve noalvenal lgt neal Bagkynd19 bl8trnd I forblnalel8e real
ualarbejdelae rf langelBl.lster 09 under en eventuelt Eenere arg.

Enlrelte rangelssporgsnAl droftedes, blanalt andet konitens 09 fugt
t an Lejlighed. gporgsntlet oo en Danglende branalDur, aom iooou-
nen var I tvlvl o!!, Den nq har udtalt skal vrre der. Eventuelle
ulovllge altangange, hvor bcrejernene lkke er Xorrekt unalerstot-
tet. (Der er aket henvendelser til konDunen heron).

Aalvokat Jesper Bang Loveale, at den af redg ivenale ingenior Eans
Okholn udarbejdede nangelEliste aendes ud EanDen eed referatet
af hen6yn til deltagernes nulighed for at aupplere nangelalisten.

Ad l0! Eventuelt.

Der forespurgtes, on der kunne etabl.eres srrskilte carporte og
udhuse, der eventuelt tillige kunne tjene 6on cykelskur. Efter
en vejledende afstemning besluttedeE det, at bestyrelsen akaL

95 vitlere Ded Eedanne overvejelser.

Det oplystes, at enkelte beboere er plaget af katte. Efter det
oplyate, er der tilladelae til husdyrhold, ltren aler bor tages
nest Duligt hensyn til de ovrige beboere. Dette auppleredes Ded

en bemrrkning om, at navneDe pa katteejerne burale nrvnes. idet
der kunne vare tale on vildkatte.

Til et ElrorgsDAl om et hensigtsnessigt Ekilt Ded henvisning til
huEnumreDe oplystes, at korDmunen skal 6019e herfor. Ligeledes pA

foresporgsel eneiles han om, at bestyrelsen skal aorge tor dor-
lukkere til hoveddoren, sg disse lukker autonatisk.

Iangelslisten suppleredes Deil. at ringekokker Eangler. De! kaD

sAledes ikke ringes fra gaalen til de enkelce ejerlejligheder, nar
hoveildoren er lukket.

Snoretrak tiL udluftningslentnene i olrgangene i fase 2 duer ikke.
Dette skal nedbages pA nangelslisten.



Et sporgsnAl om sarskilt brugsret til have for stuelejligheder_ne i fa6e 2 droftedes. Det oply6tes, at diase ejerlejligheder
er solgt t0ed aarskilt brugsret til et Darmere afgranset arealaf grunden. Mvokat Jesper Bang opryste, at en sadan beste!.nel-
ae nrppe kan tinglyses jfr. bestennelserne i ud stykn ing ar.oven,i hvert fald ikke for et Iangere tidsrun end lO er. Endvldere8tillede aalvokat Jesper Bang sig tviel.ende over for gyldj.gheden
af en s8dan bestennelse uden ejerforeningens tilsagn. Mvokat
Jesper Bang var af den opfattelse. at et BAdant tilsagn i prin_
cippet kraver enighed i foreningen, Ean tneddelte, at der vi1blive taget henEyn tiI disse klausuler, n6r foreningen udfortneret vedtagtsforslag, nen at advokat Jesper Bang vil tage forbe_hold oeer for Deres I'ritidsgrund og annode om en redegorelse.
Ean anmodede on at nette nodtage kopi af en slutseddel ned en
sAdan brug sret .
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Ingen i forsatllingen onskede at nodEatte Eig. aC nan Lavede enI69e i de hegn, der afgranser de arealer, hvortil der er ind_romnet sarskilt brug sret.

GeneraL forsanl ingen sluttede kl.22.00.

Robenhav 27. november 1988


