qierforeningen Kastanlecedtret
Referat fta ekstraordiner generalforsamling mandag d. 11l10-1993 i Ejerforeningen Kastaniecentret.

Tilstede var: Jesper Bang, Thomas Berg, Jorgen Hansen, Iejl. nr.: 2,6,7,20,21,22,23,24,26,30.
Yderligere var der fuldmagter fra lejl. nr.: 3, 5 og 29.

JesperBangstanede med atmeddeleat hanikke kunne veredirigent, da den ekstraordioare generalfonamling
ikke var lovligt varslet. Kim Skaarup valgtes derefter og konstaterede Iigesom Jesper Bang, at
generalfonamlingen ikke var lovligt varslet. Linda Jorgensen blev referent.
ad Dkt.

l: Nv formandBestyrelsen foreslog Niels Steffensen som den nye formand, og da der ikke var
andre forslag blev han enstemmigt valgt. Kurt Heffiksen blev valgt som ny
suppleant til bestyelsefl.

Den nye formand takkede for valget og takkede endvidere Helle Mo€sgaard
Adelborg for den indsats hun har gjort for ejerforeningen i perioden efter Erik
Rasmussens ftatreden og til nu.
ad okt. 2: Varmemdlere.

Punktet var pi dagsordenen pe baggrund af fonlag fra Jolgen Hansen ved den
ordinare generalforsamling. Forud for modet havde Niels Steffensen udsendt et
bilag med 3 fonkellige losningsmodeller (A, B eller C) til samtlige ejere. Han
rede&iode kort for disse, hvorefter de va! til debat. Et af ploblememe et at uaNet
hvilkenmetode de!vaelgesvil det alddgblive 1007a korrekt fordelt. Efter debatten
tlak Niels Steffensen folslag A og B tilbage og det blev enstemmigt vedtaget at man
velger forslag "C: Radiato!- varmeforbrugsmelerc" med folgende rettelser:

Forslag:

Der etableres en separat maliltg af e[ergiforbruget til opvarmning pA alle
radiatorer og pA varmtvandsbeholderen, bvorefter omkostningerne til
gasforbrug kan fordeles til hver lejlighed forsig, og til varmtvandsopvarmning,
forholdsvis efter eDergiforbrug, Bestyrelsetr udarbejder - i henhold til S9 i
vsdtegterDe - korrektionsndgler I samarbeJde med levara[ddreD af
varmeregnskabet.

VarmemAleme installeres snarest muligt, idet der dog tages hersyD til evt.
tilskudsmuligheder,

Indtil varmemilerne er installeret er folsende saldende:

- indtil3l/12-93 fordeles udgiften som hidtil
- fra 1/1-94 fordeles udgifterne efter areal for
alle lejligh€der ogsA erhvervslejemeleDe

qierforeniItgen Kastaniecentret
ad okt. 3: Sikkefiedsstillelse.

ordinere generalforsamling blev der rejst tvivl om hvorvidt ejerforeningen
har pant i alle lejlighedeme. Thomas Berg har nu undersogt dett€ og det viste sig,
at kun 5 lejligledervar uden pant. Disse 5 ejere ha.nu feet tilsendt et ejerpantebrev
pi kr. 10.000,- og alle har unde$kevet og rctumeret til Thomas B€rg. De
resterende lejligheder har skgder som er lyst pantstiftende og ejerforeninge[ har
som oftest pant efter krcditforeningen, dog har man i lejlighedeme 12-16 1.
pdoritet. Thomas Berg efterlyste pantebrevene for disse lejligheder, hvilket Jesper
Bang lovede at undersoge.
P5 den

ad pkt. 4: Evt.

Niels Steffensen ftemlagde bestyrels€Ds fremtidsplaner:
1. Mangelsagen

2. Vedligeholdelsesplan
3. Etablering af aotenneforeninger
4. Plan for etablering af fellesarealer
5. Rust i vandhaneme - hvorfor?
6. Manglende varmt vand

7. Vandskader

-

-

hvodor?

er det evt. Orskader?

Thomas Bergoplyste endvidere at lejekontrakteme med haveejeme nu erpeplads.
Mangelsagen blev kort diskuteret, status er, at der udover diveNe mindre fejl og
mangle! er 4 hovedpunkter tilbage:
1. Gulv

i Aldi

2. 2 x gulverstatning i 1. etape
3. gulvene i 2. etape.
4. tagte[asseme

Modet sluttede kl. 20.35

Godkendt pe bestyrelsesmodet den 27. oktober 1993.

/
Niels Steffensen
Formand

