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Ar 1996. den 30. april kl. 18.30 afholdtes i Friheatens Fritids-center. Pavillonen, Hvidovre Enghavevej 2, 2650 Hvidovre. ordj"_nar generalforsanling i "EJerforeningen Kastaniecentret,' . be_liggende Hvidowrevej 344-350.

For administrator af ejerforeningen var modt inspektor Lau SOn-
derup.

EndviClere var fOlgende lejlighedsejere representeret:
EL.nr. 2 Erlj.ng Nielsen
EL.nr. 6 l(im Skaarup
EL.nr. 7 Henrlk Nielsen
EL.nr. 13. 14, 15 og 16 Flemming Nielsen v/revisor J@rgen H.

Hansen og advokat Jesper Bang
Et.nr. 19 Jens Larsen
EL.nr. 21 Kenneth AC6l F^F-
EL. nr. 23 c,ra..l., staiil""
EL.rIr. 24 Lise Rask
EL.nr. 25 Lars Langgaard
EL.nt. 27 Flemning Ernstsen
EL.nr. 29 EIse Hansen
EL.nr. 30 Niels Steffensen

samt advokat Jesper Bang

Daosorden for oeneralforsamlinqen var f6foende:

1. Valg af dirigent.
2. AfLeggelse af arsberetning for det senest forlobne 6r ogforelaggefse til godkendelse af arsregnskab med pAtegning

af revisor.
9. Foreleggelse og godkendelse af budget for 1996.
!. Valg af formand for bestyrelsen, f6r sA vidt denne afgar-5. Valg af andre medleftner af bestvrelsen-
6- VaIg af suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant for denne.
8. Eventue-lt.

ad 1 - valq af dirioent-
Lau Sonderup, der va.lgtes ti.I dirigent, bod velkommen og kon-staterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og be-slutningsdygtig.



-2-

Ad 2 - Aflaqoelse af arsberetninq/oodkendelse af reqnskab.

Ejerforeningens formand Kim Skaarup aflagde arsberetning og
navnte bL.a., at mangelsagen nu var endeligt afsluttet og foa-
ligsbelObene forde-It som vedtaget pa deo ekstraordinere gene-
ralforsamling i efteraret. A1t udvendig trev@rk var malet,
tagrender repareret og lofter efterisoleret.
Nogle ejere nevnte mangfer omkriog maling af a.Itanrakvark samt
plader under vinduerne- Ejerne bedes rette henvendelse ti1 be-
styrelsen.

Snerydniog var forfobet til fredsst i I]ende, ldet de. dog visse
steder stadig hen16 meget gr:us. Administrator retter henven-
delse til Centerforeningen om en ekstraordiner fejning.

Der opsattes pfankeverk omkring Brugsens container-

Hvad angar problemerne ned brugsvandet, hvade bestylelsen i det
forlobne ar brugt megen tid pa sagen. Redgiveode ingenior Carl
Bro havde den 25. april 1996 udarbejdet en handlingsplan, som
indebar en del ekstraordinere udgifter, der sku1le drOftes
under budget. Kopi af handlingsplaoen vedlegges referat.
Der var en de1 drdftelser omkring bestyrelsens arbejde i for-
bindelse med brugsvandssagen. B1.a. efterlystes en tidsplan
for, hvornar der skete noget. Kim Skaatup oplyste, at det var
op til den nyvalgte bestyrelse at tage stilling ti1 de foresla-
ede arbejder i handlingsplanen -

Arsberetningen godkendtes.

Kim Skaarup gennemgik regoskab for 1995, hvor de ordinere
driftsudgifter udgjorde kr. 511.376,00. Der var samtidig en
de1 ekstraordinere udgifter og indtegtei foranlediget af man-
gelsagen- Dette medfOrte, at det samlede underskud pa drifts-
reqnskabet udgjorde kr. 33.488,00.

Hvad anger varmeudgiften, var der ti1 gengeld indbetalt kr.
76.065,00 for meget. Fra 1994 var der overf@rt et overskud pa
kr, 1O5.962,00, saledes at den samlede saldo pr. 3l/12 1995
udgjorde et overskud pA kr- 148-339.00.

PA sporgsm6l om vicevarten6 arbejdsomrAde aftaltes
styrelsen udsender en arbej dsbeskrivelse.

Arsregnskabet godkendtes, og det blev vedtaget,
udbetaf es medlemmerne.

det, at be-

at overskud

ad 3 - Forelaqqelse af budoet for 1996 ti1 oodkendelse.

Kim Skaarup gennemgik budget for 1996, der i alt udqjorde kr-
429.OOO,OO, svarende til 1995. Det var bestyrelsens opfattef-
se, at de foreslaede arbejder, der ear navnt i handl iogspfanen,
kr. 30.0O0,00, kunne indeholdes i dette belob. Endvidere navn-
tes i planen en eventuel udskiftnlng af varntvandsbeholder kr.

t-
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35.000,00. Bestyrelsen vilLe dog forst vurdere resultater af
de Ovrige reparationsarbej der. Skulle det vise sig, at det var
nOdvendigt rned st@rre ove.skridelser, vi11e der blive indkaldt
ti1 en ekstraordiner generalforsaml.ing.

Kim Skaarup gjorde endvj.dere opmerksom pa, at udgiften tj.ladministration kunne forventes for@get, idet bestyrelsen udover
den nuvarende admi.nistratlonsaftale Onskede at j.ndga afta.le omassistance fra ej endoms inspektor.

Adninistrator blev anmodet om at sOrge for en reduktion afarconto bidlag tiI varme, saledes at det svarede ti1 de bud-getterede kr. 185.000,00.

Budget for 1996 godkendtes.

ad 4 - Vafq af formand til bestvrelsen-

Jesper Bang og J@rgen Hansen var ikke pa valg og fortsetter 1
ar.

Suppleant Jens Larsen havde aflOst Kurt Henriksen, der var fra-flyttet. Jens Larsen var pa valg og genopstillede.

I stedet for Lise Rask indstillede bestyretseo Henrik Nielsen.
Jens Larsen genvalgtes og Henrik Nielsen nyva.Igtes, begge for 2er.

ad 6 - valq af suppleanter.

HeL1e Adelsborg var pe valg og Onskede ikke genvalg. I stedetvalgtes Kim Skaarup for 1 er.
Det var j.kke muLj.gt blandt de fremmodte at velge endnu en sup-pleant.

Formaoden Ki.m Skaarup var ikke pe valg,
Bestyrefsen indstillede bestyrelsesmedlem
tes for 1 er.

ad 5 - VaIq af medleEler til bestyrelsen.

Bestyrelsen bestar herefter af:
Lise Rask ( formand )
Jesper Bang
Jorgen Hansen
Jens Larsen
Henrik Nielsen
Kim Skaarup ( suppleaot )

men @nskede at afga -
Lise Rask, der valg-

Revisions fj.rnaet Aundrup og Harder genvalgtes.
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I forbindelse med det store snefald er en de] tagrender sf6et
skeve, hvilket snarest udbedres.

Cykelskur 346 nangler systemlas.

Et medlem anbefalede, at ejehe i forbinde.l-se med reparation af
tragulve samtidig foretog en lsoleri.og af de underliggende
varmerOr.

Der er problemer med revner i badevarelsesvegqene, fliser sid-
der IOse. Da mangelsagen er afsluttet, og de navnte punkter i
Ovrigt var afvist af skonsmanden, er al reparation for ejernes
egen regning.

Der var forslag om udskiftning af det nuvarende gasfyr, udgift
ca. kr. 20.000,00, for at fA en bedre forbrandiog og vanneud-
nyttelse. Bestyrelsen vurderer forslaget.

4'?./
Lise Rask
bestyrelsesformand
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Lau S@nderl
dirigent,,


