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?orhandlenE beretninq for 1990 til deneratforsaDlinqen

uin beretninq for 1989 blev ogsA en del af 1990, pga. den meget se-
ne generalfoisanling onsdag d;n 5. september 1990, fordi regnskaber
oq 'revision blev f5rsinkei. ud fra det skete foreslog jeg Flemning
llielsen, erhvervslej emalene, at advokat Jesper Bang indtredte i be-
styrelsen sorn en iorm for sikkerhed. Det tlev accepteret, sA er-
hverslejemalene har 2 bestyrelsesnedlenrner ifolge vedtegterne'

Bestyrelsens modeaktivitet havde varet rneget onfattende i de sidste
z Ar, pqa. mangelsagen. Jeg foreslog i min beretning, at bestyrel-
."=*odeiie freiover blev kvartalsvis, Ined Jesper Banq ved store
ting, det daglige ordnede jeg sahlllen med kasseren og eienlonsj'n-
.p"[ior.rr, oet ltev ikke, son jeg hebede. Niels Baaring neddelte
mig mundtligt, at arbeidet som kaiserer nere nu havde udviklet sig
tii et adrninistratorjob, hvor flere beboere sku1le rykkes for ang-
i.na" inal.tuflnger ired meget stor ubehag til folge og pAtankte at
fraflytte den 15. januar 1991.

Eierfo!eninqen vj-1Ie igen sta med et kassererproblern, og ieg fore_

"ioq, 
at vi mette tage konsekvensen af de erfaringer med at have

kasiererjobbet internt i bestyrelsen ikke var til at leve ned' Vi
na se i-ojnene, at det ikke fungerer. nAr der er se stor fraflyt-
ning blanat ejerne, Det n5 frernover vare et advokatfirrna, som har
adninistrationen.

Niels Baaring og jeg kontaktede 3 nulige emner, hvoraf een bfev ud-
valqt, aavoiat ,rin Frank Madsen, med det billigste tilbud 700 kr'
pi.' iofig, samme pris som advokat lrene Dahf tog for 3 ar siden'
bet som a6lte bestyielsen var, at Jan Frank l4adse; fastholdt en Ar-
Iig lonregulering pe 4%. r skrivende stund har vi brugt langt mere
end 4t i omkostninqer pe at finde en ny.

PA baggrund af det skete. @nskede revisor Jens Rishoj at foretage
en uanmelat revislon af ejerforeningens forhold den 5. novembel
1990. Regnskaberne blev g;dkendt mundttigt (rnangler det skrj-ft-
liqt), De;31. decehber 19to modtog jeg et brev dateret den 11' de-
cefrber 1990, hvor Jens Rishoj trak sig ned @jeblikkelig virkning og
annodede bestyrelsen om at i.rdkalde ti1 en ekstraordiner gene-
ralforsanting ifolge vedtegterne. P& bestyrelsesmodet den 10' ja-
nuar 1991 besluttede bestyrelsen at tilskrive eierne om en godken-
delse til at benytte v6res externe revisor indtil general-
forsatnlingen, (son petankes i uge l'6) og meddele rnig inden den 27'
januar 1.961,'om det iunne acceptares. Den 1. februar 1991 havde jeg
ll.l.e fAet nogen henvendelse, ixxe en gang fra den afgAende revisor'

FeiI oq manoler; Jeg vit bede Jesper Bang gore rede for, hvor langt
;I ".. 8.kt.S"1fgvii skal der udf;rdiges et skonstena v af arkitekt
soren Anderaen. Det er primart gulvene i afd. II,^soln er hangel-
fuldt isoleret og understottet. Bonde Hansen har pe vegne af deres
Fritidsgrund A/s anlagt sag mod intreprenor Niels Thygesen A/S for
et bel6b pe ca, 75O.ooo ki. centralvarneanlegget er ogse med her
sant mangelfuld lagning af flisegulv i ALDI.
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Havesaqen. Der var domsforhandling ved retten i Hillerod den 6. no-
vEmEEi- rsgo. Jeg deltog samnen ned Linda og Kurt Jorgensen, vi af-
venter swar.

rnspektor J.A. Larsen: Har nu virket i ca. et er, jeg har faet man-
qe tilkend"qlvelser fra beboerne ogsA i centerforen ingen for det
lene arbejde, der er udfort, ligtesA med de smereperationer han har
udfdrt.

centerforenicren: ogsa her kneb det rned at f&r regnskaberne og ind-
betalfnqer;;- tl1 ai fungere. Det tog vores adninistrator lang tid
at fe nedlennerne tiI it overholde indbetalingstidspunkterne. Vi
havde son sagt ikke okonohi til at fa de arbejder sat igang, som vi
vedtog i cenaerforeningen 1990, skur til fejemaskine og renovation?
planteringe rn.m., men hAber det kan blive udfort i forste kvartaf
1991.

vi kan spare virkelig mange penge, hvis vi aIle vi1 bruge aviscon-
tainerne -og de nyopsatte containere til papkasser' var venl'ig at
s1A dem sarnien, sA-de fylaer indst nuligt. Jeg vi1 prove at fa be-
talingen tj.1 dagrenovalion lagt over i centerforen ingens regi ved
den iommende generalforsaml ing, son sagt kan vi spare penge ved at
sortere affataet, Vi har ogsA 

-iornpostbeholdere, soltl ne benyttes pa
det gronne onrade.

Erlk Rasmussen
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