
Ar 1995, den 20. april k1. 19.00 afholdtes ordiner
ling i Ejerforenlngen Kastaniecentret i Frihedens
Pavillonen, Hvidovre Enghavevej 2, 2650 Hvidovre.

Modt var:

general forsam-
Eritidscenter,

Bang og ,lorgen Hansen

det senest forlobne ar og

arsregnskab med pategning

EL1
EL2
EL6
EL7
EL 11

EL 72-76
EL 19

EL 2I
EL 23

EL 24

EL 26

Dagsorden:

1.

2.

3.
4.

Gerda Tretow Loof
F'.urt l{enliksen
Kim Skaarup

Annette D. Larsen og Peter K. Rasmussen

Benny Munk

! lenrmlng Nlelsen v/ Jesper

Jens Aksef Larsen

Helf e Moesgaard Adelborg
Gudrun Stampe

Lise Rask

Henr.ik Trebbien

Valg af dirigent.
Aflaggelse af ersberetning for
for:efaeggelse til godkendefse af
af revlsor.
fndkonne forslag.
Status i mangelsag.



I
5.
6.
'7.

8.

10.
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Foreleggelse og godkendelse af budqet for 1995.

Valg af formand for bestyrelsen.
valg af andre medlemner af bestyrelsen.
Valq af suppleanter.
Valg' af revisor og suppleant for denne.
Eventuelt.

Ad 1- valg af dlrigent

Advokat ,lesper Bang valgtes ti1 dirigent og konstaterede general-
forsamlingens lowlighed og beslutninqsdygtlghed.

Ad 2 - afl€eggelse af arsberetning for det senest forlobne ar og

forelaggelse til godkendelse af arsregnskab med pateg-
ni ng ar revisor

Kim Skaarup aflagde beretning ned den bemarkning, at han kun hat

v.eret formand i den sldste del af 1994. I denne perlode er taget
blevet udskiftet af Dansk Eternit med et heldigt forl@b.
Udskiftningen er skel for Dansk Eternits regninq/ hvllket er et
langt bedre resultat, end nange andre byggerier har opneet. Under

udskiftnlngen er en rakke nodvendiqe og hensigtsnessige ek-
straarbejder udfort, blandt andet fidt murerarbejde. Ejer-
foreningen antoq ingenior Torben Lund tif at assistere, hvilket
ligeledes har vist sig hensigtsmass igt, saledes at ogsa disse
penge har veret fornuftigt givet ud.

Ejerforeningen har antaget en ny vlcevart, der fungerer godt.
Endvidere synes centerforeningens pasning af fellesanleggene at
funqere godt, ogsa for sa vidt angar snerydning. Der er mAske

lidt problemer med renholdelsen, men dette vi1 Kin Skaarup tage
op pe centerforeninqens greneral f orsaml ing den 3. maj d.4..

.fens Aksel Larsen passer fyret fortrinfigt. Der har veret fidt
problener med en pumpe i fyringsanlagget, men varmeforsyningen
synes nu at fungere rimeligt hensigtsmassigt. Dog er der stadig
problemer ved spidsbelastninger- Der er ingen tvivl om, at en
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stsrre varmtvandsbeholder ville vare qrodt for varmtvandsfor-
slmingen.

Herefter godkendtes formandens beretningr.

Kim Skaarup gennemgik regrnskabet for: 7994. Regnskabet godkendtes

uden bernarkninger. Overskuddet overf@res ti.l n@ste regnskabsar.

3 - indkonne forslag

Niels Steffensen havde fremsat 5 forslag, Niels Steffensen gav

ikke m6de pe genera f fo rsaml ingen. Dir.igenten opleste herefter
Niels Steffensens skrivefse ti.l bestyrelsen, herunder forlou-
feringen af de enkelte forslag.

Eorsfaq nr. 1:

"Bestyrelsen pAlegges uden ugrundet ophold at foranledige
varrntvandscirkulationen i varmtvandsrorene i hele bebyg-
gelsen bragt i orden. Endvidere palagges bestytelsen i
sanarbejde ned Carf Bro Byg A,/S at gennemga hele varmt-
vandsanl&gget, herunder ogsa installationen i samtllge
lejligheder for fejl og inden sotnmerferien frensende en

redegorelse om fundne fejl samt handfinqsplan til a1le
ejere. "

Jens Aksel Larsen oplyste, at problenerne efter hans mening

er lust med den ny pumpe. De uvrlge madende gav udtryk for,
at vaEneforsyningen genere]t er bfevet bedre. Helle
Adelborg gav udtryk for, at det vesentllqe problem stadig
er skallerne i.vandet, son hun stadig er generet af.

Ingen af de m@dende stemte for forslaget.

Eorslag nr. 2:
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"Bestyrelsen palagges uden ugrundet ophold at foranledlge
suset fra vandcirkulationen .i varmerorere i hefe bebyg-
gelsen nedbragt. rl

De modende gav udtryk for, at de lkke finder, at der .I€en-

gere er et problem med susen i vandrzrene. En ejer oplyste,
at man kan hore en anelse i hans lejlighed. Ogsa Lise Rask

oplyste noget tllsvarende, men begge tilkendegav, at man

sku1le lytte godt efter, og at det ikke generer.

Ingen af de nodende stemte for forslaget.

Forslag nr. 3:

rrBestyrelsen pafegges uden ugrundet ophold at foranledige
udf@rt tzetning af den fra k@kkenet i 350 E, st.tv. .Iodret
forlobende aftr.ekskanal pa str@kningen gennen 350 E, I.
th.. "

Ved syn- og sk6nsforretningen og den -i denne for.bindelse
grrundigt gennemforte rowrove blev der ikke konstateret

. f - rogod.sitning i ElIen Hansens lej.lighed. Ellen Hansen har' \ r-1v//-
V9.'' ikke selv givet* uXlyk for gener siden da. Ef ter tagom-,/ legningen kan tilstanden v@re forbedret ved, at udluft-

ningssystenerne er blevet t@tnet. A]1e de n@dende var enlge
olrlr at ejerforeningen 6kal iv@rks@tte de fornadne
foranstaltninger for at sikre, at der ikke er gener i Elfen
Hansens lejlighed, men var ligeledes enige om, at dette ma

forudsatte en henvendelse fra E1len Hansen og pAvisninq af

Eorslag nr. 4:

"Bestyr.elsen palegges i samarbejde med Carl Bro Byg A/S at
gennenga hele vandforsyninqsnettet, herunder ogsa in-
staf-Iationen i samtlige lej.llgheder. for uhensigtsm.essiq-
heder, der giver foroget rlsiko for t€ering, oq inden som-
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merferien fremsende en redegarelse om det fundne sarnt

handlingsplan til a1.le ejere. "

,Iens Aksel Larsen forklarede, at det er korrekt, at der har
varet problemer i forbindelse ned kobberi-oner i vand-
forsyningsnettet, og at nogle af de forhofd, som Niels
Steffensen har papeget, meget vel kan vare arsagen. Imid-
lertid oplystes det, at der nu er isat ionfelder, o9 at man

herefter ikke forventer yderfigere problemer. Samtllge de

modende gav udtryk for, at foreningen, hvis der viser sigr
prob.lener, ma ivarksaette en effekliv losningi heraf. Efter
disse bener.kninger stemte inqen af de modende for
forslaget.

Eorslag nr. 5:

"Skriftlig henvendelse til bestyrelsen besvares skriftligt
inden 14 dage. "

En rakke af de m@dende gav udtryk for, at det ikke bor vare
meninqen at al korfinunikation i en ejerforeningen af den storrelse
skal for:ega skrlftligt. Det er velkendt, at den tldtigere og

nuvarende fornand ikke er pe bolqefangde, og at mundtl.ig
kommunikation mel]em disse derfor nappe er hensigtsm.esslg. Niels
Steffensens mange skrift.lige henvendelser har lrnidlertid givet
anlednlnq til, at Lise Rask rettede henvendelse til Niels
Steffensen for at drzfte forholdene, men hun blev afvist. Helfe
Adefborg stuttede synspunktet on nundtlig konmunikatlon, nar
dette er hensigtsnessigt, og bemarkede, at bestyre.l s e s funkti onen

medforer et ikke ub6tydeligt arbejde, som bor forega smidigt og

ubureaukratisk. Kan dette ikke opnes, vil det bfive meget

vanskeligt at samensatte en serios bestyrelse. Jesper Bang

tilkendegav, at bestyrelsen naturligvis ma besvare skriftlige
henvendelser. En 14 dages frist er neppe hensigtsmressig under
alle forhold, fordi en r&kke henvendefser vif forudsatte
afholdelse af bestyrelsesnsder. Henvendelser ma besvares inden
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rinelig tid, og der ma ved \,nrderingen heraf tages henslm t1]
henvendelsens karakter. Det ma efter Jesper Bangs opfattelse ogsa

vere muligt at besvare en henvendelse nundtligt. Onsker et medlen

ikke at modtaqe en nundtlig henvendelse fra bestyrelsen, bur
bestyrelsen efter dirigentens opfattelse reagere ved at bekr&fte
dette skriftligt. saledes at der forefigger dokrrnentation for, at
bestyrelsen har reageret relevant.

Ingen af de modende stemte for forslaget.

4-statusimangelsag

Det oplystes, at saqen er berarunet til domsforhandfing den 15. og

16. juni d.4.. ,lesper Bang forventer en tilkendegivelse efter
domsforhandlingen/ som ,lesper Bang vil orientere foreningen om.

skal der afsiges dom, forventes denne afsagt i september/oktober
d.4..

5 - foreleggelse og godkendelse af budget for 1995

Kim Skaarup gennexoqik budgetforslaget. Forslaget gav ikke an-
ledning ti1 andre bemarkninger end, at udgifterne tiL grunde-
jerforeningen forogedes fra kr. 1.000,00 ti1 kr. 10.000,00 pa

grund af de forventede udgifter til ny belysning. Budqettet blev
herefter pa kr. 429.000/00. On malerposten oplystes s@rligt, at
maling af udvendigt trev@rk iv@rksettes i sonnerperioden.
Plankeverker og altanr@kvarker vi1 dog ikke blive omfattet.

Med disse bemerkninger godkendtes budgettet (vedlagt) .

6 - valg af formand '

Kim Skaarup genvalgtes.

7 - valg af andre medlenLrner til bestyrelsen

Jesper. Bang og Jorgen Hansen genvalgtes.



-'1-

8 - valg af suppleanter

,rens Akse1 T,arsen og, Helle Adelborg genvalgtes.

Ejerforeningens bestyrelse bestar herefter af :

Kim skaarup (formand)

Lise Rask

Kurt Henriksen
Jorgen Hansen

Jesper Bang

Suppleanter:
HeIIe Adelborg
,lens Aksel Larsen

9 - valg af revisor

Revisionsfirmaet Aundrup & Harder, statsallt. revisor Niels Harder
genvalgtes.

10 - eventuelt

Kim Skaarup orienterede om bestyrelsens dn@ftelser om at for.an-

stalte manedsbetaling af fellesudgifter. En r@kke deltagere gav

udtryk for en forventnlng on, at manedsbetaling medforer farre
restancer. Indstillingen fra general forsarnl ingen var i avrigt, at
spurgsmalet fremdeles ma anses som en bestyrelsesbes.Iutning.

Gerda Tretow-Loof oplyste, at kastanietraerne ud mod Hvidovrevej
er groft beskaret 'og stillede sig uforstaende overfor ti1-
fadeligheden heraf. Hun havde talt med korununen, der imidlertid
ikke har iverksat arbejdet. Muligvis er beskeringen sket under

hensyn til NESA5 Ledningsnet. Bestyrelsen vif s@ge oplyst, af
hvem og af hvilke arsager beskaringen er ivarksat. Det haar

efterfalgende vist sig, at tr@besk@ringen er foregaet i
centerforeningens regi, hvorunder det ogsA henharer.



-B-

Benny Munk var bekendt ned andre foreninger, der uddelte pligt-
arbejde til medlenunerne, saledes at dette pliqtarbejde prisset-
tes. Der kan herefter handles nel1em deltagerne indbyrdes on

udforelse af arbejdet, safedes at den/ der eventuelt ikke onsker
at udfore et pligtarbejde, betaler sig fra det pa denne made. De

mulige skattenressige konsekvenser af en sadan ordning t ovrigt
uomtalt, mente Benny Munk, at en sedan ordning kunne v-re en id6
for foreningen. Bestyrelsen noterede sig dette.

General forsamlinqen sfuttede k).. 20.22.

Kobenha!'n, den 5. juni 1995

referent:


