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Lr 1992, nandag den 23. narts kI. 19.00, blev der afholdt ge-
neralforsamling i ejerforenlngen Kastaniecentret i Stadion-
restauranten pa Hvidovre Stadion ned fofgende dagsorden i henhold
til vedtagterne (bortset fra at der nanglede punkt vedrorende
vafg af revisor ) ,

valg af dirigent og referent

Formandens beretning

Regnskab for 1991

Budget for 1992

Valg af bestyrelsesnedlemmer og suppleanter
(pa valg er Jesper Bang og Jorgen Hansen)

Status i nangelsagen v/adv. Jesper Bang

Eventuelt

Ad 1:

Advokat Jesper Bang blev valgt son dirigent og ejerforeningens
administrator adwokat Thomas Berg sorn referent.
Dirigenten konstaterede, at gen€ral-f orsanl ingen var lovligt
varslet og indkaldt. Da der ikke var noget punkt pe dagsordenen,
hvor der kr,evedes kvalificeret flertal, blev det ikke optalt,
hvor stor en del stenmer der var representeret, nen det var dog
storstedelen.

Ad 2:

Fornanden Erik Rasmussen havde udarbejdet en skriftlig beretning,
som fdr genera lforsatnl ingen var udsendt til ejerforehingens
medlemmer.

Formandens op1a9/ide on en grundfond blev kort diskuteret, nen
forrnanden oplyste, at nan ville se tiden an vedrorende oprettelse
af en eventuel grundfond.

Beretningen blev herefter godkendt.



Ad 3l

Advokat Thornas Berg gennengik regnskabet.

Advokat Thomas Berg oplyste, at revisor havde udarbejdet
revisionsprotokollat, som interesserede hedlemmer fik udleveret.
Det fremgik af dette, at revisor havde gennengeet a1le bi1ag.

Kirn skaarup oplyste, at ALDI's andef af varmeregnskabet sikkert
ikke var korrekt. Formanden oplyste hertil, at administrator
endnu ikke havde feet de seneste afI-ste ta1 vedrorende var-
nereqnskabet og ALDI's andel heraf. Dette vi1 blive andret
efterfolgende.

Pa foresporgsel lovede formanden narmere at undersoge fordelingen
af renovationsudgifterne.

Regnskabet blev herefter eenstehhigt qiodkendt.

Ad 4:

Advokat Thonas Berg gennengik kort budget for 7.992.

Jens Aksel Larsen oplyste, at det efter hans opfattelse vil vare
en unodvendig udgift, at installere en ny brander/ idet ud-
skiftning af elektroder er fuldt ud tilstrekkeligt.
Budgettet blev herefter eensternmigt vedtaget.

Ad 5:

Der var herefter valg af 2 bestyrelsesnedlernmer.

Jesper Bang og Jorgen Hansen blev qenvalgt ti1 bestyrelsen, og
Niels Steffensen blev l-iqeledes genvalgt son suppleant. AI1e valg
var eenstemnige.

5a.

Dirigenten konstaterede, at punktet vedrorende valg af revisor
ikke var nedtaget i indkaldelse tiI generalforsanl ingen, og
oplyste, at stats.aut. revisor Niels Harder rnodtog qenvalg. Denne
blev eenstemrnigt genvalgt.

Ad 6:

Advokat Jesper Bang gennengik nangelsagen og oplyste, at Niels
Thygesen & Co. A/S er gaet konkurs. pa baggrund af de hidtidige
skonserklaringer har nan begeret defdon for kr. 22o.OOO,-. Sagen
nermer sig nu sin afslutning i og med, at skonstema nr. 6 kan
ventes besvaret i nermeste frerntid, hvorefter sagen kan forventes
dohsforhandlet i efteraret 1992.



Niels Thygesen & Co. A/s/ kodkurs forventes ikke at betyde nogettab.for.ejerforeningen i og ned, at ejerforeningen har iant i etobl igationsdepot ti1 en vErdi af ca. kr. l.1OO.-OOO, _,

Ad 7:

Lise Rask anmodede on, at ejerforeningens rnedlemmer fik op_tyst ennErrnere bestemt procedure i forbindelse med forsikringlst<ader.
Formanden oplyste, at bestyrelsen vil udarbejde en sAdan.

Nim- skaarup foreslog, at besty_relsen udarbejder en vedlige_holdelsesplan .for ejendommen, sAteaes at denrie tobende bti;erveOltgeho-Ldt 1 stedet for en stor vedligeholdelse en gang ifrentiden,

Enkelte af ejerforeningens nedlemner oplyste, at den nyinstal_
1:::1:- !.,.! Iarher en deI, ider denne ^v6d sias of-iurni.,s l,a.egenvtbratroher (resonans) . Jens Aksel l,arsen lovede at prOve atudbedre/af h jaelpe probtemet.

tlerefter. ikke yderligere at drofte, takkede dirigentenro og orden og havede generalforsanl ingen kI. 20.55.
Der var
for god

K@benhavn, den 3. april 1992
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