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Fierroreninqen l(astanieceniret, HvldovrevPJ 344-350 G afholdt
onsdag den 5. aprrl ki. 19.00 ordin@! Seneralforssrnling i Hvidovre
Stst i onsres taurent.

Folgende ejere var frermBdt eller rePresenteret: Lejl' nr' 2, 3,4'
s, 6, z, a, g, 10, 1r, r2, i3, 14, 15, 16, 17, L9' 20,'4' 23' 24'
zi. is & ro. tait 24 ud af 30 elere med et samlet fordelingstal pa

3453,,,38?9, Endvidele havde advokat Jesper Bang givet rl9de.

Ad dagsordenen:

1, valg af diri8ent og referent:
Ole Sonderbye blev valEt til diri8ent.
Kim Skaarup blev valgt til referent.
Dirigenten kunne konitatere at general forsaml ingen var indkaldt i
henhold tiI vedtegterne.

2. Bestyrelsens beretningl
Bereiningen var blevei udsendt s&rrIFn med indkaldelsen, der var
ingen af de frsmDdte der havde sporgsngl eller korrrEntarer til
beretni ngen.

3. Reglskab for 1988:
udlast til regnskab for 1988 var udsendt samlEn Irpd indkeldelsen'
Foreningens a-,rninistrato" Reg. Revisor J@rgen llansen redegjorde
bI.a. for folgende i regnskabet I

- den rneget store posterinB vedr' vandalgift,
- en ikke ringe besParelse Pe vedligeholdelse'
- den fianglende budgettering af advokat fikostninger,
- den nreg-t store overskridelse af ekstra ordin€ere cn*ostninge!

vedr, [Engelsa8en,
- en besparilse fa ea. 15% pe v&flrEregllskab i forhold til budget-

tet.
Reg. Rev. Jorgen llansen n€Pvnte at det bor overvejes frsmver at
foietage en h6nsettelse til evt. storre reparationer og udskift-
ni nger pA varrneanlegget.
Regnskabet blev godkendl.
Dei blev besluttat at oPkreve t i lgodehavende hos de enkelte ejere
ove! resten af Aret. (tierdret oPkrevning).

4. Budget for 1989:
Budlettet lor 1989 var opstillet i regrlskabet lor 1988' Re8' Rev'

JorEen Hansen lr€rntagde lolgende bslErkninger til budgettet:
- uigiften tiI elekt;icitet kan forventes at blive loioget lor

tg-Ag. trvis de. skal betales for NESA's overtagelse af Parke-
r i ngspladsbelysningen,

- uagitten tiI renholdeise kan forventes at stige til kr'
la.OOO, - art igt n6r Centerf oreningen overtager dtt!9' -, -- udl4 i rangelsagen er alsat til skon$essigt kr' 50'000,-'

Budgettet lor 1989 blev godkendt.



).

5. Valg af bestyrelse:
a. FomEnd: Erlk Rasmrssen blev SenvalBt
b. Bestyrelsesm€dl.: Linda Jetgensen og Nlels Baaring blev valgt
c. Suppleant: Helle ft,loesgerd blev valSt
d. Revisor: Jens RishoJ (1eJl.nr. 5) blev valgt.

Reg. Rev. Jorgen Hansen og Kim Skasrup lortsetter i bestyrelsen'

6. I ndkcnne forslaSl
Der var fra bestyrelsen stillet for slag om et nyt set vedtegter,
sqn vat udsendt sanmen fipd indk&Idelsen. Vedtegtslorslaget var
udarbejdet af adv. Jesper Bqn6,

Efter en kort debet sldred€s vedteStslorslaget pA folgende PUrk-
ter:

1. I S 3, 3. 1inie, indfojes me11em ordene etageadskillelse! '
tag r 'og endvideren.

2. I5 4. sidste afsnit, tilfojes efter administratoE:
n e11er be stylet sen . n

3. I S 5, andet afsnit, 4. 1tnie, udgar ordet sEenmerne oq e!-
stattes af:
nde stemneber e tt lgede"

4. S I fik folgende udfornning!

ved tinglyslling af endelig eller betinget adkomst ved fo!-
ste ejerskifte efler narverende vedtagters tinglysnlng'
herunaler efter salg pA tvangsauktion... ud1a9 Pa skifte m'v"
skaL erhverver udstede og lade tinglyse et indeksreguleret

ejerpantebrev ned hovedstol kr. 10.000,00 - for ejerlejlig-
hederne 12-15 inkt. dog kr. 20'oO0,oO ved nettoprisindefs
pr. maj 1989 uanset udstedeLsestidspunktet og ti1 rente 6t
p.a. uden personligt galdsansvar og iovrigt i overenssten-

nelse fieal Justitsilinisteriets indekspan tebrevsbl anke t '

Ejerpantebrevet respekterer eventuelle 1An i almindelig og

sarlig reaLkredit, der optages e11er olrertages ved det forsEe

salq efter narvtrende vedtagters tin91ysning. Yderl lgele re-
spekterer ejerpantebrevet de i henhold til forste skade Pg

den pegaldende ejertejligh€d ti1 salgeren udstedte pantebre-

ve, sant med bestyrelsens samtykke' 1An. der optages. ti1 er-
hvervelse af en ejertejlighed. Ejerpantebreve! respekterer



deklarationer til det offentlige, der kraves tinglyst som be-
tingelse for bygningsforandrlnger og tilbygninger, ligesom

ejerpantebrevet respekterer de pA tingl.ysningstidspunktet
tinglyste byrder o9 servitutter med og uden pant.

Ejerpantebrevet hlndpantsattes til ejerforeningen til sikker-
hed for den til enhver tid varende gald ti1 eierforeni.ngen,
uanset om galden hidrorer fra en tidligere ejer af den Pagal-
dende ejerlejlighed, og Lianset hvem der mette hafte person-

1i9! herfor. Der udstedes hAndpantsatningserkla!ing ti1 ejer-
foreningen. ved overdragelse af en ejellej1i9hed indtrader
erhververen uden vldere i samtli.ge rettigheder oq forpligtel-
ser i henhold tiI ejerpanlebreve! og hendpantsatningserkla-
ringen. Administrator eLler bestyrelsen kan dog krave ny

h6ndpantsaEningserkLaring udstedt.

Slettes et ejerpantebrev udstedt efter stk. 1 ved salg Pe

tvangsaukti.on, har auktionskober Pligt li1 efter Pakrav fra
adninistratbr eller bestyrelsen at udstede et nyt ejelpante-
brev og ny handpantsatningserklaring til ejerforeningen. Det-
te ejerpantebrev sikrer dog ikke rekvisiti 941d.

o[kostningerne ved udstedelse af ejerpanlebrev og hAndPant-

satningserklaring pehviler erhververen af ejerlejlj.gheden ved

forste ejerskifte eller auktionskaber' sef!emt ejerpantebrev
pAny skal udstedes.

For ejerlejliqheder, hvori der aLLerede ved tingfysningen af
narvrrende vedtegter, er lyst ejerpantebrev med meddelelser
ti1 ejerforeningen, tinglyses ved forste ejerskifte' jfr. S

1, ti1laq tit ejerpantebrevet om, at dette pristalsreguleres
son bestent i. ,S 1, ligeledes med udgangspunkt i nettopri.sin-
dekset pr. maj 1989.

Resultetet af alstsmingen viste at ?3, med et samLet fordelings-
tal pe 33?9,/3879, st€rnte for' Een havde undlsdt at stefiE. For-
slaget an et nyt s@t vedtegter blev sAledes vedtsget rpd et
kvallficeret flert&l bAde elter antal og iordelingstal' Det nye
vedtegtsset begEles derfor efterfolgende tlnglyst via adv. Jesper
Bang.



Der var liSeledes stillet lorsl&g cm et&blering af en kfipost-
bunke. Efter en lsrgere debat enedes mtn om at vente, og evt.
senere genf rsrBette lorglaget,

Det blev vedtsget st etablere lAse pA dorene til skrslderwmet
til saIIrIp nogle som cykelskur og kelder.

Dep blev eftellyst 3-4 frivi Il i8e t i I SresslAninB.

7. Eventuel t I

En skrivelse ved!. skreld, hsveslfald og storskrald blev fordelt.
fbnne bedes overholdt,

Efter en kort debet blev det p&la8t bestyrelsen at udvirke, at
der flqlDver bliver holdt ryddel igt foron ALDIrs vareindleve-
r i ngsport.

Adv. Jesper Bang gennqgik kort status i rrEngelsegen.

C'eneralforsanl ingen sluttede kl. 2052 med at lorrEnden takkede for
8od ro og orden.

Hvidovre d. 29. august 19Eg
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