
' Fornandens beretninq for 1992.

Ejerforeningens bestyrelse har i det forlobne ar igen brugt det
meste af sine moder pA hangelsagen. En de1 sneting er klaret, hen
de store son f.eks. terrasserne i afd. I hele centralvarheanlEg-
gets indregulering, defekte termostater i hele bebyggelsen og
iitstopning af roranliegget til det vartne vand i afd. rI har inge-
nior E: Bonde Hansen brugt ulrolig mange timer pA, ned dertil ho-
rende ohkostninger for Deres fritidsgrund A/s, ca. kr. 250.o00,-.
Bestyrelsens tiltro e1Ier nistillid til sal[me fik bestyrelsen til
at engagere ingeniorbistand son kontroL pa arbejdet. Derfor vil
der igen i er i regnskaberne vare en stor post pA bistand i man-
gelsagen. Advokat Jesper Bang vi1 tillige gor status i nangelsa-
gen.

Deres Fritidsgrund A/s har accepteret, at aIIe gulve i afd. II
skal legges om, pris ca. kr. 75o.oo0,-. De skrivelser der blev
udsendt -i den fortindelse om en erstatning, har bestyrelsen m&tte
se bort fra, fordi vi skal se hvad der genmer sig under gulvene
af darlige rorisolering n.v. Her nA vi ogsA engaltere ingeniorbi-
stand sA vi far vished for, at arbejdet bliver udfort korrekt.
Jeg tanker ikke nindst pA de forhodede teringer pe varmtvands-
rorene, der forst kan konstateres nAr gulvene bliver taget op.
Det er en stor omgang, nen nodvendigt.

FORSLAG FRA BESTYRELSEN:

Bestyrelsen har bestuttet, at vi skal have varnenelere. varhe-
nnlerne vil blive opsat i fyrrunDet. Det har vEret et lange naret
onske fra erhvervslej emalenes side, ifolge vedtagterne. ELlSg
vedrorende forslag og prj-s vedlagt.

Vi har i det forlobne er haft stigende udgj.fter pe vand, ikke
fordi vi bruger mere end nornalt, me; afgifterne stiger. I sarlrad
ned flvidovre konmunens t'vandsparefolk" kan vi fa udgifterne ned.
I den forbindelse er ws-firnaet Engelgaar & carlsson frenkonmet
med en tilbudspakke pe ca. kr. 1.300,- pr. lejlighed. De lejlig-
heder, der selv har monteret terrDostater pl det varme vand skal
se1vfo19e1i9 ikke have nonteret nye. Bilaq vedrorende forslag og
pris vedlagt.

vi kan i den forbindelse soge Hvidovre konmune on et tilskud til
forbedringer dog max. kr. 10.000,- pr. bolig. Det vil herned vere
en fordel at soge tilskuddet sanlet. Derfor opfordrer bestyrelsen
de enkelte ejere tiL at underskrive det vedlagte ansogningsskena.
vi har ogse en deI udvendigt nalerarbejde, der trenger.

I beretningen for 1991 navnte jeg nodvendigheden af en grrundfond.
Okononien er nu s& god, at vi foresl&r en hensattelse pe kr. 1,-
pr. fordel.ingstaL pr. naned.

Havesagen har feet sin forelobige afslutning. En del af ejerne
fik erstatning + renter. Jorden er nu ejerforeningens og I'have-
ejerne[ skal nu betale et bel6b for jorden. Der er vedlagt et
forslaq I, son advokat Thonas Berg af bestyrelsen er blevet bedt
on at udfardige. Jeg mener det er en fornuftig losning. hvor



ejerforeningen fer en indtagt pe kr. 12.600,- pr. er. Endvidere
e; vedlagt at forslaq II son i sin korthed ger ud pe, at 'rhave-
ejerne" indbetale- trlte belobet + renter som de har faet udbe-
ttLt, ellers vil haverne blive nedlagt. I dette forslag vi1 der
frerniornme en udgift til nedtagning af hakke n.n og dertlf en er-
lig vedligeholdelse pA ca. kr. 12.000,-.

Betalingen ti1 renovation fik vi lagt ind under centerforeningen,
hvor vi prover at hol.de dagrenovationsudgifterne nede. Jeg har i
den anledning for udsendt opfordringer til at sortere affaldet
bedre. Der komrner fortsat neget pap. papir og aviser n.h. de for-
kerte steder.
nvores hustr p& parkeringspladsen blev brandt af af lejeren med
stor skade til folge. vi habede med en ansogning til Hvidovre
koDnune, at vi kunne fe 1ov til at beholde det. Pludselig var det
vEk. senere blev det opkl.aret, at huset tilhorte Deres Fritids-
grund A/s, sot0 havde pligt til at rive det ned.

Der er ingen aktuelle planer ned grunden. sa der bliver saet gres
og pLantet traer, de er sotl f ved gratis, fordi Jens Aksel Larsen
ailLverede beboernes juletreer til- Hvidovre kornmune oq fik et
tllgodebevis pi 1t traer.
Porten der btev op6at har varet ude for en del hervark, son vores
forsikring har dEkket.

Opsatning af ventilatorer og udluftning pa ejendomloen har givet
anledning til utilfredshed blandt beboerne. Det er helt klart
ulovLigt at opsatte ting pe fallesejendonmen uden at soge besty-
relsen on tilladelse samt tillige fa en godkendetse fra Hvj-dovre
konnune. ,reg henstj.Iler hermed, at man soger i hvert enkelt
tilfalde og fer en godkendelse.

Ejerforeningen har stadig probfemer med indbetaling af fallesud-
gifter fra enkelte ejere. En er indbraqt for fogedretten af admi-
ni6trator advokat Thonas Berg. Derfor frensetter bestyrelsen et
forslag til sikkerhedsstillelse. sA det ikke bliver nuligt at
snutte fra fellesudgifterne jfr. det vedlaote fra advokat Thornas
Berg,

fornand


