
Ej erforeningen Kastaniecenteret

Beretning til generalforsamling den 28 April 1997:

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmoder siden sidste generalforsamling. AIle referater er udsendt til
beboerne, hvorfor det ikke skulle vere nradvendigt med en gennemgang af irets forlob

De forskellige problemer har efter forskellige forhandlinger fundet sine losninger Undtaget vandpro-

blematikken.

Kalteplage. isolering. manglende oprydning o: r

Det storste punkt pe bestyrelsesmoderne har hver gang vert vandsituationen. Desverre er dette sta-

dig ikke lsst, men vi er nodt til at have en tro p6, at det kan lykkes at fi systemet til at fungerer til
alles tilfredshed. Vandsituationen skal lsses. (Helst billigst muligt).

En ting har dog vist sig at vare svarere end forudset, neniig hendvaerkernes ftemmsde nir vi snsker

dem.

Vandinstallationen i etape ll renoveres for defekte ballofixer samt skylles ud for snavs og rustskaller

Der skal monteres "citron", eller lignende termostatiske ventiler for indregulering.

Der skal i 6r udfsres renovering affrontplader m.m. pi terrasserne (inkt. maling).

Der skal efterses udluftninger pi lofteme i etape I og II for e\4- efterisolering.

Der skal n),t sand i sandkassen, h@kke, buske og bede skal klippe og renses, portene skal renses for
graffiti, kalderen skal ryddes for cykler og andre ting i gangene (man skal sette sine ting ind i eget

kelderrum eller til storskald) og derefter skal der fejes. Cykelrum fejes.

Pe det sidste har der veret meget stor udsLrftning blandt ejere. vore lejligheder er nu igen attraktive
og dette vil vi gerne fortsette med skal vere geldende, ved at passe pi ejendommen.

Bestyrelsen v/Kim og Jesper har fon forhandlinger om salg af noget af fallesarealet samt "[rma-
grunden".

Grundejerforeningen Ketiltorp ejer et vandvlerk, hvor vi er medejere - uden at vere brugere - dette

vandverk har grundejerforeningens bestyrelse forhandlet med Hvidovre kommune om overtagelse,

da der skal store reparationer til for at det kan fungerer tilfredsstillende. Forslaget om overdragelse

til kommunen blev forkastet pe sidste generalforsamling hvorefter formand og eet bestyrelsesmedlem

nedlagde sit mandat. Det forventes at der bliver en ekstraordinar generalforsamling

Centerforeningen aflrolder generalforsamling den 10. April I997, narmere orientering folger pi vor
generalforsamling


