
ADVOI<A,?I&UAET GAI{GSf ED.RASMUSSEN

Ar 1994, den 7. november k.l. 17.00 afholdtes ekstraordin@r
generalforsamlj"ng i Ejerforenlngen Kastaniecentret i Dansborg-
skolens festlokaler, Sollentuna A116, 2650 Hvldovre.

MOdt var:
Anette og Kurt Henriksen
Betty Skaarup
Jens Rishoj
Kim Skaarup og citte Malmberg
Flemning Nielsen v,/advokat Jesper Bang

cudrun Stampe
Lise Rask
EIse Hansen

Dagsordenen var som folger:

1. VaIg af dirtgent.
2. Stilltngtagen til Dansk Eternits forslag ti1 renovering i

henhold tt1 Vi1ly Jonsson A/S's skrivelse af 3. oktober
1994 -

3. Eventuelt.

Ad 1:
Til dirigent walgtes Jens Rishoj, der konstaterede, at general-
forsamlingen var lov1ig varslet og saleales beslutningsdygtig.
Det bemarkedes, at en opt@lling viste, at mere enil 2/3 af fore-
ningens medlemmer var modt eller representeret, seledes at de,
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forel-a mul"ighed for vedtagelse med kvalificeret ffertal.

Ad 2:
Kim Skaarup redegjorde for skrivelse af 3. oktober 1994 fra
Vil1y Jonsson A/S vedrorende udskiftning af eternittagplader.

Det oplystes i den forblndelse, at ingenior Torben Lund har
meddelt, at havning af ovenlysvlnduerne, jfr. skrivelsens punkt
1, er n@dvendig for at opna et hensigtsmassigt resultat. Oven-
l-ysvinduerne er omfattet af mangelssagen. og skonsmanilen har
anvist en afhj alpningsmetode, der er fulgt. men som ikke er
hensigtsmassig i forbindelse med tagudskiftningen.

Regulering af stern og vindskeder, Jfr. skrivelsens punkt 2, er
lige1edes efter ingeolo! Torben Lunds anglvelse nodwendig eller
i hvert fald hensigtsm@ssigt, fordi den nuverende konstruktion
af stern og vindskeder skaber risiko for fugtindtr@ngning.

Ingenior Torben Lund har vedrorende skotrendeopbygningen, jfr.
skrive.lsens punkt 3, neddel-t, at den af skrlvelsen omfattede
opb7grring, scn ingenior Tcrben Lund har droftet med Vil,1y --tons-
son A/S. er nodvendig.

Ande.I af stilladsudgifter, jfr. skrivelsens punkt 4. nener
ingenior Torben Lund er mindre rimelig og forventer at kunne
opna en besparelse ved forhandling.

Skrivelsens bem@rkning on tagrendebefestelsen medforer efter
ingenior Torben Lunds oplysning en ret beskeden udgift, som det
dog er hensigtsrliEssig at afholde for at sikre, at tagrenderne
er ti.Istrakkelig fastholdt.

Jesper Bang oplyste pa baggrund af redegOrelsen, at han har
faet samme oplysninger fra ingeniOr Torben tund og kunne sale-
des bekrefte Kim Skaarups gennemgang.

Lise Rask forespurgte, hvad den indvendige. bekledning, ad skri-
velsens punkt 1. forventes at koste, og hvorl arbejderne be-
star. Jesper Bang har efterfolgende forespurgt ingenior Torben
Lund. der har meddelt. at der muligvis ikke bliver tale om
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indvendige arbejder. og at disse arbejder i qivet fald bliver
af beskedent omfang.

Jens Rlshoj spurgte. hvor lang tld arbejdet ville tage, hvornar
arbejdet blev iverksat, og om forsikringsforholdene.

Jesper Bang oplyste, at arbejdet forventes at tage op mod 1

maned, at det iverksettes snarest formentlig indenfor c:a. 3

uger fra generalforsanlingen, men at der ikke foreligger op-
lysninger om. hvorledes arbejdet gennemfOres, det vi1 sige, om

det udfores i faser. Ingenior Torben Lund vil dog henstille. at
arbejdet gennemfores pa en sadan made, at Villy Jonsson A/S
legger nye plader pA samme dag, som de gamle plader fjernes,
saledes at dele af taget ikke star Abent. Jesper Bang tilskri-
ver yderligere Dansk Eternit og meddeler, at det forventes, at
Dansk Eternit sorger for, at en sedvanlig eotrepriseforsikrlng
er etableret, saledes at en aLl-risk forsikring tegnes. En
sadan forsikring vil ikke omfatte ej erlej lighederne tndvendig.
De enkelte fejlighedsejere opfordres saledes ti1 at orientere
deres eget forslkringsselskab on den forestaende entreprise,
der medforer, at stl-I.l-ads ops@ttes med den hermed forbundne
forogede risiko for t]ryeri.

sporgsmalet on finansiering af arbejderne droftedes. Jesper
Bang meddelt. at adninistrator fornentlig har mulighed for at
ud.I@gge belobet i en periode mod forrentning, nen at samtlige
leJlighedsejere h@fter solidarisk for en sedan ge1d. og at det
bOr tilstrabes, at 1ej lighedsej erne hver for sig betaler deres
andel. Sporgsmalet om tilskud droftedes. Administrator har
efterfolgende skaffet oplysning om, at det ma anses for ude-
lukket, at tilskud kan opnas for arbejder, der ivarksattes i
1994. Onskes tilskud, .ne arbejdet udsattes til 1995, men det er
yderst usikkert. on en tilskudsordning for 1995 viI blive gen-
nemfOrt.

Kim Skaarup meddelte herefter, at en eventuel vedtagelse af
forslaget indeberer, at opkravningerne ti1 betating den 1.
januar 1995 vil indeholde de enkelte ej erlej ligheders andel af
udgifterne t.il udforefse af de omhandlede arbejder.
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En afstemrring om forslaget viste. at samtlige modte lejligheds_
ejere stemte for forslaget. Forslaget vedtoges saledes ned
kvalificeret flertal -

Ad 3:
Ingen sporgsmel.

Hvidovre, den 11. november 1994

Jens Rish


