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BERETNINGEN FOR 1989 TIL GENERALFORSAI',LINGEN

Pe generalforsarnl ingen i 1988 var vores optinisne stor lned hensyn
til at fe afsluttet nangelsagen i 1989. DesvErre dode skonsrnand ar-
kitekt Hehning craversenr inden han havde afsluttet sin rapport.
Arkitekt soren Andersen blev udpeget. Det forsinkede sagen ned 6
rnaneder.

En de1 fejl og nangler er blevet udbedret i erets lob. Resten, som
Deres Fritidsgrund A/s ikke vil anerkende, vi1 blive afgjort i ret-
ten.

En af de store ting i nangelsagen, som har taget megen tid, er cen-
tralvarmeanlagget. skonsrnand Carsten llonrad blev sat til at gennerft-
ga anlegget, da der stadig ikke er varrue i den koldeste tid (i af-
deling II's yderste lejligheder) . Under gennemgrangen blev det ogsa
konstateret, at der var for lidt kapacitet pA det varme bruqsvand
og en formodning on taring. Advokat Jesper Bang har pe dette grund-
lag forhojet pestanden i skonsternaet.

Centerforeningen har ogsA haft et stormfuldt ar med nanqe noder og
skiftende bestyrelsesmedlenmer, son Iob fra de aftaler om indret-
ningen af parkeringspladsen, der forst blev aftalt. Man henholdt
sj.g til vedtagtens S 6, hvor der ster, at centerforeninen forst kan
trede i kraft, ner santlige anlag er fardige oq Hvidovre I(omrnune
har givet en ibrugtagningstilladelse. Jeg vedlaegger referat fra ge-
neralforsamlingen den 2.3.1990. lten et plaster pa seret fik vi, da
Hvidovre Komhune tilbagehoLdt 40.000 kr. deLs til beplantning og
dels tiI lukning af indkorslen fra Hvidovrevej.

Ejerforeningens inspektor J. A. Larsen blev ogsa antaget i center-
foreningen rned virkning fra den 1.3.1990. Det har pyntet pA onredet
aLlerede i den korte tid han har virket.
Den 1.1.1990 blev bestyrelsens arbejde pA rnange neder besvaerlig-
gjort af, at kasserqren Jorgen Hansen ftyttede adresse til Kdge. Vi
hAtte valge Niels Baaring til ny kasserer med Helte Mosgerd soln
suppleant. Pe taLrige opfordringer blev Jorgen Hanseen bedt om at
aflevere regnskaberne for 1989, men uden he1d. Overdragel"sen blev
udskudt talrige gange til stor irritatj.on for den ovrige besty-
reIse.

Generalforsahlingren den 5.4.1990, son var vedtaget pa bestyreLses-
rnodet allerede i januar, natte aflyses.

PA baggrund af det skete vil jeg foresle, at advokat Jesper Bang
indtrader i bestyrefsen i stedet for Jorgen Hansen son Flenning
Nielsens representant.
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Bestyrelsesrnoderne foreslar jeg frertover bliver kvartalsvis. kun
salmen med advokat Jesper Bang ved store ting, son en prOveordning
pa et er (generalforsar[ling 1990). smatingene ordner jeg samnen ned
kassereren og e jendornsinspektor J, A. Larsen.

Beretningen for 1989 blev af gode grunde oqs& en del af 1990. Be-
styrelsen satser pA at fa afholdt 199 O-generalforsarnlingen i forste
kvartal af det nye ar.
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