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Ar 1994. tirsdag den 26. april kI' 19'OO' blev der afholdt gene-

llri3ill*ii""-r'"J-ir-t""li'g"" Kastaniecentret pe rarervarerset'
;;;;;;;k;i:"-mef, iorgenae-aassorden i henhord til vedt@sterne:

2.

4,

8.

9.

Valg af dirlgent
Arsberetning

Arsregnskab for 1993

Inalkomne forslag og -budget for: 1994

valq af 2 bestyrelsesmedlemmer
IfilirE'"i"luli'g- "g- 

ii"a" Jorsensen onsker ikke genvals )

6. valg af 2 suPpleanter

VaIg af revisor og revisorsuppleant

vicevart

Eventuelt

Ad 1:

Advokat Jesper Bang blev valgt som dirigent med ejerfoieningens

"Iil"i.tiiilt advo[at rhomas Berg som referent'

nirldantFn konstaterede, at qeneralforsamllngen var lovligt var-
:i:i'#"ft;i;i] soei;r e5 e-rroreninsens 387e stemner erter ror-
;:ii;:.;i;;i"p.*.""t"'"1 os 20 af eierroreninsens 30 ejerlei-
Iigheasejere var representeret '

Ad 2,

For]nanden Niels Steffensen havde udarbejdet en- skriftliq
beretning, son for gen-ialforsantingen var udsendt ti1
;J;;;;;ii"g".s medrerun6r' Forman'len gennengik sin beretning
ganske kort.

Der havale i 1993 veret store udgift-er prinaert ,p-A 
grund af

;:;g;i*.;;-"". roi*.na"t advaredede endnu engang kraftigt mod

lrac'l,r+nihd 6m oDsetninq ai ''at*ernafet" ' Eie;dommens tag er j-

:ilil;":IX"ij" i,i,Ii?". i'".,*"aen oprora'eae 6eboerne ti1 selv sa

;i;;-X"; ":;-;,;i6i- 
"l n"ri" oj" ni"'ea' rdet ejendommen nu er e

li?**Ji o"!t-". 'ue=ty.ersen. - "tt der udarbeldes en vedrigeholdel-
;".;il;.- i.rJ.ria"." o-pfvste fornanden, at vicevart Jens Larsen
ni"i- ."gt op og at man pr' 1' juli 1994 har antaget en ny

adminlstator advokat Jesper Banq' f6rmanden orienterede endvidere
Iil -lr'i'i". 'ri riive ragt nvt tig i here bebvgg,ersen dos tidlisst
"]i"i .o**".r"rien. Dette vitrL ske uden udgift for ejerne'
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Endelig takkede formanden Lj.nda Jorgensen og Helfe Adelborg for
deres arbejde 1 bestyrelsen.

Advokat Jesper Bang orienterede om mangelsagen og oplyste, at man
har fuodet nye vasentlige mangler. idet der ikke synes at vare
funderlng under skllleveggene. pestanden i retssagen er derfor
forhoj et ned kr. 700.OO0.-.

Jens Rishoj havde spOrgsmal til formandens beretning hvortil
Niels Steffensen oplyste._ at den ',problematiske fordeling afprovenu i forblndelse med mangelsagen,' blot var formandens
forventnlng set pa baggrund af havesagen. Supplerende oplyste
advokat Jesper Bang, at efter hans opfattelse vil der ikke vare
problemer i forbindelse med fordeling af provenuet.

Niels Steffensen oplyste endvidere, at det er ejerforeningen, der
er forpligtet at udbedre eventuelle vandskader.

Foananden oplyste desuden, at bestyretsen ikke havde aktuelle
planer vedrorende legepladsen, se kr. 15.000,- afsat pa budgettet
hertil var skOnsmassigt ansat. Endvidere oplyste formanden, at k.
25.000,- vedrorende vedligehofdelsesplan var honorax t_i1 teknisk
redgiver for udf@rdigelse af en rapport.
r.or sa vidt angar antagelse af ny administrator oplyste
formanden, at dette skyldes "dArliq kemi med den nuverende
administrator". Supplerende hertil op.Iyste nuv@rende administra-
tor advokat Thomas Berg, at dette var nyt for ham. Fornanden
havde primo 1994 meddelt administrator, at man Onskede at sparepe ejerforenlngens udgifter herunder admin_istrationssafaret,
hvorfor admlnlstrator opfordredes til at komme .ned et tilbud.
Adninistxator har herefter tilbudt, at administrationssal@ret
nedsattes til kr. 24.000,- arligt mod en reduceret serviceydelse
( ingeo deltagelse i bestyrelsesmoder m.v.). Der var endvidere
indhentet tilbud andet steds fra, hvilket har resulteret i, at
advokat Jesper Bang pr. 1. juli skal overtage administrationen.
Beretningen b-lev herefter godkendt.

Ad 3:

Formanden Niels Steffensen gennemgik regnskabet. og administrator
oplyste, at administqationssalaret ikke var kr. 31.OOO,- men kr.
32.00O,-. Endvidere oplyste advokat Jesper Bang, at advokatsal@r
vedrorende mangelsagen n@ppe var kr. 53.410,- son anfort i
regnskabet men efter hans opfattelse lidt mindre.

Pe forsporgsel vedrorende udgifter tiI bestyrefsesarbej de, moder,porto, gebyrer m.w. p6 kr. 16.555,- oplyste formanden, atbudgetoverskridelsen pa 65t skyfdtes ekstraordi.nare store
udgifter til den tldligere formand Erik Rasmussen. Formanden
lovede dog, at udgifterne for t994 lkke vi1le owerstige kr.
10.ooo, -.
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Meal ovennavnte
idet Lise Rask

Ad 4:

Der var flere
Jorgen Hansen

to bemarkninger blev regnskabet herefter godkendt.
dog udtrykte betenkellghed he.ved.

indkomne forslag, 3 fra Niels Steffensen og 1 fra
pd vegne af Flemming Nielsen.

Forslag nr. 1 @ndring af vedtagternes S 5 blev enstemmigt
vedtaget efter at Nie1s Steffensen havde redegjort herfor.
Niels Steffensen redegjorde for forslag nr. 2 om oprettelse af
grundfond, Der var herefter en debat on forslaget, som efter en
afstemning blev forkastet ned stort flertal.

Niels Steffensen og Jorgen Hansen redegjorde for de af dem
frensatte forslag til vedtagtsendringer forslag 3a og forslag 3b.
Der var herefter en lang debat vedrOrende disse forslag om
fordeling af varrne og varmtvands-udgifter. Dirigenten bemarkede,
at der allerede forela en vedtagelse pa den ekst::aordinare
generalforsamling den 11. oktober 1993. Det sporgsmal, der nu
rejses, vedrorer i vlrkeligheden en fortolkning af vedtagelsen pa
den ekstraordLnare generalforsamling den 11. oktober 1993, som
ikke kan l@ses af den nuverende generalforsamling. hverken ved
simpel e1.Ier kvalificeret flertal. Dirigienten henstillede, at
generalforsamlingen pelegger bestyrelsen at drofte spOrgsmalet.
seledes at bestyrelsen snarest i enighed fremsetter et forslag pa
en ny generaJ,forsam.l,lng. Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Fornanden gennemgik herefter budgettet. Der var herefter en
langere debat pe baggrund af de lkke uvasentlige stigninger i
ejerforeningens udgifter. Det blev ensternmigt vedtaget. at
udskyde udgifter til vedligeholdelsesplan og faellesareal la1t kr.
40.000,-. seledes at budgettet vealrorende fal"lesudglfter blev
vedtaget ned samlede udgifter kr, 474,5O0,-. Varmeudgiftbudgettet
blev ligeledes vedtaget. Det blev endwidere besluttet, at 1. og
2. rate i 1995 af f@Ilesudgi.fterne skul1e svare til en
"normalrate" i henhofd til det vedtagne budget.

Endelig blev det besluttet at udbetale mel.Iemregningskonto til
ej erlej IighedseJ erne.

Ad 5 og 6:

Kurt Henriksen og Lise Rask blev indvalgt i bestyrelsen med Jens
Larsen og Helle Adelborg som suppleanter.
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Ad 7:

Revisionsfirmaet Nie.IS Harder A/S v/stats.aut. revisor NielsHaarder blev genvalgt.

Ad B:

-Linda 
Jorgensen og fornanden orienterede om hrendelsesforl@bet iforbindelse med vicevart Jens Larsens 

"p.ig"f.". 
-D"i-iavde varetuoverensstemmelser mel1em formanden og JenJ Larsen, hvilket havdemedf6rt, at Jens Larsen havde opsagt 5i" stifiinj-iom'vicevart pr1. mal 1994.

:?:!}.::1-."" overveier herefter, hvorvidt der skal ansattes en nyvicevart -

Ad 9:

l:: y". .fo-rtsat _klager over fiangel- pe varme i enke.Ite af deycrersle 
-Detlggende ej erlej ltgheder. Formanden beklagede endnuengang d_ette og oplyste. at man arbejder herdt pa-"i fa a"tt"problem 1dst.

Der. var herefter ikke yderligere at dr@fte. hvorefter atirigententakkede f or qod ro oo orden og treveae gene.atf-o.s;Iingen k1.2r .30.

Kobenhavn, den

ent:

E j erf oreningens bestyrelse
Niels Steffensen ( foaland )

Jesper Bang

Lise Rask

Suppleanter eri
Helle Adelborg og Jens Larsen.

bester herefter afi
Jorgen Hansen

Kurt Henriksen

2Yr4q
rigent:
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