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Ar 1993, onsdag den 21. april kl. 19.00, blev der afholdt gene-
ralforsamling i ejerforeningen Nastaniecentret i stadionrestau-
ranten pe Hvidovre stadion hed folgende dagsorden i henhold tit
vedtagterne:

1. valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskab foc 1992

4. Budget for 1993

5. Valg af bestyrelsesnedletNner og suppleanter
(pa valg er Benny l{unk. Helle Ade1borgr og Erik Rasnussen).

6. Valg af revisor.
7. status i mangelsagen v/adv. Jesper Bang

8. Havesagen.

9. varnenelere.

10. Vandsparer.

11. s ikkerhedsst illeIse -

12. crundfohd.

13. Antenneforening.

14. Eventuelt.

Ad 1:

Advokat Jesper Bang blev valgt som dirigent og ejerforeningens
administrator advokat Thomas Berg son referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforEtamlingen var lovligt var-
slet og indkaldt. 3L'7'? af ejerforeningens 3879 stenuner efter for-
delingstal var representeret og 20 af ejerforeningens 30 ejerlej-
Iighedsejere var reprasenteret.

Ad 2:

Formanden Erik Rasnussen havde udarbejdet en skriftlig beretning,
som for geheral-forsanl ingen var udsendt tif ejerforeningens med-
lernmer. Forhanden gennemgik sin beretning ganske kort.
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Jesper Bang redegjorde pe foresporgsel for nangelsagens nuvarende
stade. Man har aftalt med Deres Fritidsgrund A/S, at sidstnEvnte
afhjalper hanglerne for egen regning og risiko, hvilket har vist
sj.g at vare overordentligt fornuftigt set fra ejerforeningens si-
de, da udgifterne har veret storre end forventet.
Lise Rask efterlyste peny en vedligeholdelsesplan for ejendotnnen.
hvilket huh havde gjort opnaerkson pa ved foregaende ars general-
forsattling. Endvidere ongkede Lise Rask endnu engang, at besty-relsen udarbejder en skriftlig procedure til orndeling blandt
ejerforeningens hedlemmer orll, hvorledes man skal forholde sig itilfalde af skader i ej erlej l ighederne.

Der var herefter en kort debat on olj.efyret oq fyrets brender,
son neske skal udskiftes.
Problemerne med rust/tering lrled vandror blev ligeledes droftet,
ltren ingen eksperter har endnu kunnet oplyse, hv;rfor dette pro-
blen synes uloseligt.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3:

Fornanden Erik Rasnussen gennemgik ejerforeningens regnskab.

Pe foresporgsel blev det oplyst, at baggruhden for halveringen i
varneudgifterne var en ekstraordinar indtagt/ti Lbaqebetating i
1992 pa ca. kr. 52.OOO,-. Tilbagebetal ingen- vedrorta varmeregn-
skabet 1991. Den reel1e udgift til varne i 1992 har derfor andra-get ca. kr. 142.000,-. Forsanlingen gav udtryk for, at regrnskabet
burde vaere specificeret sAledes, at dette forhold frengik af
regnskabet.

Kiln Skaarup fik pa foresporgsel oplyst, at ALDI,s andet af varne
pe 11.99t vedrorte bAde varrneregnskabseret tggt og Lg92 jfr. den
skete sahLede regulering for begge disse Ar.

Regnskabet blev herefter enstemnigt godkendt saledes, at saldoen
"for meget indbetalt" kr. 38.937,- overf6res ti1 regnskabseret
199 3 -

Ad 4i

Budgettet blev gennemgAet af revisor Jorqen Hansen, der oplysteat skatter og afgifter ville andragre ca. kr. a6.OOO,- og ikke somanfort kr. 60.000,- og at ingeniorhonorar for arbejde udfort i
1992 ville blive nedlaget i regnskabet for 1993, da regningen
f@rst var fremkonmet pa dette tidspunkt. Dette vi1 mediore enstigning i det samlede budget pa kr. 59.OoO,-.
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Kiitl Skaarup. gav udtryk for, at udgiften under vedligeholdelse
vedrorende isenkram, naling og varktoj pe kr. 5.OOo,- me ansesfor verende for tav og foreslog. at denne post forhojedes rned kr,10.0o0.- til ialt kr. 15.ooo,-.

lled ovennavnte Endringer blev budgettet ensternrnigt vedtaget.
A conto indbetalinq til f.el lesudg i fterne bliver seledes de sarnmei 1993 som i t992-'

Ad 5:

Linda Jorgensen, Hel1e Adelborg og Erik Rasmussen blev valgt son
bestyrelsesmedLenmer !0ed Niels Steffensen som suppleant. Vtlgenevar enstenmige.

Ad 6:

Der. var ehstemhigt genvalg af revisionsf i.rmaet Niels Harder A/Sv/stats.aut. revisor NieIs Harder.

Ad 7i

Kin Skaarup forespurgte, hvorn&r mangelsagen kunne forventes far-dig. Jesper Bang oplyste, at Ostre Landsrlt ikke vil traffe del-afgorelser vedrorende de enkelte nangler, hvorfor det var ganskesvErt at sige noget oru, hvornAr eagen kan forwentes fardi!.
Kin Skaarup gav udtryk for, at nangefsagen bor frenmes og afslut-tes hurtigst nulig.
Ad 8:

Forhanden Erik Rasnussen forelagde bestyrelsens forslag I og re-visor Jorgen Hansen ferelagde slt forstlg II. De to fo-rsXeifigeforslag blev herefter droftet i en god og fordragelig tone, ogiran enedes on et konpronisforslag lydende s&1edes,

qE ejerne af de snA Iejligheder (ej erlej tighederne L7-22) betaler
J<r. f50,- pr. mdned med start 1. januar 1993 for brugsretten/-lejeretten til haven,
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A! ejerne af ejerlejlighederne nr. 23 oq 24 betaler kr. 175,- pr.
rnAned ned start 1. januar 1993,

qE ovennavnte leje regulerea i overensstenmelse Ined andringernei nettoprisindekset pr. 1. januar forste gang 1. januar 1994.

Under forudsatning af tiltrEdelse af ovennavnte af den eneste ik-
ke tilstedevarende ej erlej l ighedsej er hr. Thorstein Jakobsen blevforslaget enstenmiqt vedtaget.

(Efterfolgende har hr. Thorstein Jakobsen neddelt adninistrator,at han kan tiltrade ovennavnte, hvorefter havesagen er afslut-tet).
Ad 9:

Fornanden Erik Rashussen redegjorde for forslaget on varjlerneIere.

Der var herefter en Langere debat oh dette, hvor flertallet iforsanlingen gav udtryk for, at det var svart at forste konse-
kvensen af forsliget og endvidere var der en vis skepsis. Stor-
stedelen af forsamlingen gav udtryk for, at nan burda vente med
varnernelere indtil nangelsagen var afsluttet og indregulering af
vannesystenet var pa p1ads.

Pe baggrund af denne debat blev forslaget trukket tilbage af re-visor Jorgen Hansen under forudsatning af, at der vil btive af-holdt en ny ekstraordinar generalforsahling i eftereret 1993,hvor der overfor generalforsanlingeh forelagges et nyt og rneregennenarbejdet forslag ved_rorende ntlere i alfe ejerlej ligh;derne
og et forslag alene ned nalere i erhvervsejerleJ ligh;de;ne.
Ad 10:

Fornanden Erik Rashussen redegjorde for forslaget.
Kim Skaarup rnente ikke, at forslaget vedrorte ejerforeningen men
henhorte xnder den enkelte e j erlej l ighedsej ers iAden. oirigenten
gav Kj-m skaarup nedhold heri og som en konslkvens heraf trak for-
manden sit forslag tilbage.

Adtoinistrator Thonas Berg redegjorde for forslaget.

Ad@katfima.r Thon6 Berg ApS . a&nr. 2m 763
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Under hensyntagen tiI at det under debatten viste sig, at enkelte
af skoderne i sin tid var tinglyst pantstiftende blev det beslut-
tet at trakke forslaqet tilbage og udarbejde et nyt forslag efter
nErnere undersogelse af, hvorledes ejerforeningens sikkerhed er
i de enkelte ej erlej ligheder.

Ad 12:

Porhanden Erik Rashussen redegjorde for sit forslag.

Der var herefter en kort debat, hvorefter forslagsstilleren trak
sit forsLag tilbage.

Ad 13:

Niels steffensen redegjorde for sit forslag.
Der var herefter en kort debat, hvor forsanLingeh udtrykte sin
tilfredshed ned forsLaget, son herefter blev enstemmigt vedtaget.

Ad 14:

Kim skaarup onskede nedsat et p-p1ads-udvalg, hvilket Helle Adel-
borg tiltredte. Be99e var meget utilfredse r[ed forholdene pe p-
pladsen.

Kim skaarup gav udtryk for, at han neget gerne vil1e indge som
ejerforeningens reprasentant i p-plads-udvalget, som nodvendigvis
ne vEre i centerforeningens regi.
Peter Rasmussen onskede anlag! .rvejbon[ ved indkOrsel ti1 p-p1ad-
sen pa grund af den hurtige korsel".

Jens Aksel Larsen oplyste, at der var rotter pA ejendomrnen, idet
havde selv aflivet en sedan. Han henstillede til hedlenmerne at
vare opmaerksonrne herpe. Endvidere petalte Jens Al<sel Larsen, at
erhvervsejerlej lighedsejerne var neget darlige ti1 at lagge af-
faldet ordentlig pa pl,ads i de dertil indrettede containere, me-
dens beboelsesej erlej l ighederne var langt nere hensynsfulde og
effektive.
Lj-se Rask og Erik Rasrnussen var tr€tte af de nange katte, som
strejfede onkring hos de enkelte ejerlejlighedsejere.
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Gerda Loof gav udtryk for, at hun onBkede bygget en havestue,
saledes som dette er sket andre steder i Xouurunen. Forrflanden Erik
Rasmussen oplyste, at hun blot skulle indsende en ansogning herom
vedlagt projekt ti1 bestyrelsen, som herefter tog stilling og
eventuelt gav sin tilladelse.
Lise Rask onskede nedsat et legeptads-udvatg.

Erik Rasnussen spurgte Jesper Bang om retshjalpsforsikringen
vedrorende mangelsagen. Jesper Bang lovede at undersOge dette
narnere.

Der var herefter ikke yderligere at drofte, hvorfor takkede diri-
genten for god ro o9 orden og havede generalforsanl ingen kI.
23.00.

Kobenhavn, u", 2?/r 14a 3
son referent:(=-- /-\

''14*"u[5Ao<...........1.
Thohas Berg J

Ejerforeningens bestyrelse bester herefter af :

Erik Rasnussen (forhand) Linda Jorgensen

Helle Adelborg Jesper Bang

Jorgen Hansen ' tti"l-. Steffensen (suppfeant)
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