
ADVOXAITIRI,AET GA\CSTM.NASMUS$N

Ar L997, den 28. aprll kI. 18.30 afholdtes I Frihedens Frltids-
center, Pavlllonen, Hvidovre Enghavevej 2, 2650 Hvldovre, ordl-
nar generalforsamllng 1 "Ejerforenlngen Kastaniecentlet,,, be-
f .tggende Hvidovrevej 344-350.

For adnlnistrator af ejerforeningen var modt inspektOr tau SOn-
derup.

Endvidere var folgende Lej ltghealsej ere representeret:

EL.nr. 1 Gerda Tretow Loof
EL.nr. 2 Erling Ntefsen
EL.nr. 4 Inger Jensen
EL.nr. 7 Henrlk Nielsen
EL.nr. 11 Lena Denant Jacobsen
EL.nr. 13, 14, 15 og 16 J.Hauberg og T.G.Honore v/reviso! JOr-

gen H. Hansen og advokat Jesper Bang
EL.rrr. 23 Gudrun Stampe
EL.nr. 24 Llse Rask
EL.ttr. 26 g. frebblen og IJ. Jacobsen
EL.nr. 29 Else Hansen
EL.nr. 30 Niels Steffensen

Daqsorden for qeneralforsamllnoen var fdlqende:

1.
2.

4.

6.

Valg af dirigent.
Afleggelse af arsberetning for det senest forlobne 6r og
foreleggelse tl1 godkendelse af Arsregnskab ned pAtegning
af revisor.
ForeleggeLse og godkendelse af budget for 1997.
valg af formand for bestyrelsen, for sa vidt denne afger.
Valg af andre medlemme! af bestyrelsen.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor og suppleant for denne.
Eventuelt.

ad 1 - Valq af diriqent.

Ejerforenlngens formand, Lise Rask, b@d vefkomrnen og foreslog
Lau Sonderup som dirigent. Lau Sonderup blev valgt og konsta-
terede, at generalforsam.Lingen var lovtigt indkaldt og beslut-
ningsdygtig.

Ad 2 - Aflaqqelse af ersberetnLno/qodkendelse af reonskab.

Lise Rask havde udarbejdet skrLftlig beretning. der var udsendt



saNnen med indkaldelsen tll generalforsanlingen.

Supplerende oplyste Llse Rask, at Centerf oreningen havde af-
holdt generalforsamllng den 10. april 1997, hvor bl,a. btev
droftet de fortsatte problemer tned, at der snldes affald atle
andre steder end I de opsatte containere. Det vil frenover
vare flrmaet, som renholder parkeringspladsomredet, der vll
foretage oprydning I containerrusnet. Der vlI endvldere bllve
opsat en bogehak mod KetiLstorp Alle.
Der er forhandlinger L gang otn saLg af IRMATS samt ejerfore-
nlngens grunde.

Nlels Steffensen havde ingen indvendinger mod salg af IRI,lArs
grund, men mente, at det var generalforsamlj-ngen. der skulle
godkende et eventuelt salg af ejerforenlngens grund. Hertt.L
oplyste Jesper Eang, at der selvfolgeLig vil"le blive indkaldt
til en ekstraordiner generalforsanllng, hvor salgsbetingelserne
vlIIe blive forelagt, og det var sa op til ejerforeningen meal
kvaLlflceret flertal at stemme for et salg.

Ejerforeningen er - grundet sit medLemsskab af crundejerfore-
ningen Ketllstolp - medejer af et vandv@rk. Der fores t Oje-blikket forhanallinger ned Hvldovre kornmune om en overtagelse af
vandverket.

Niels Steffensen spurgte, on eJerforenlngen eventuelt kunDe
belastes Okonomlsk, sefremt det blev konstateret, at der var
forurening pa vandverksgrunden. Hertil oplyste Lise Rask, at
glundej erforenlngen ikke skal dekke sedanne udglfter.
Lise Rask orientereale herefter om de fortsatte problemer med
det vartne vand. Bestyrelsen arbejder ihardigt vj.dere med for-
skellige losningsforslag, som forhebentlig giver et posltivt
resultat inden arets udgang.

Lau Sonderup gennemgik regnskabet. Driftsudgiftelna havde
belobet sig til kr, 469.593,00 og udgiften tl1 varme kr.
159.457,00. hviLket indebar et underskud pa kr. 15.055.00.

Regnskabet godkendtes, og underskud opkreves snarest.

ad 3 - Foreleqqelse af budqet for 1997 til qodkepdelse.

Lise Rask orienterede om budgettet. Henrik Nielsen oplyste
supplerende otn posterne fyr kr. 28.000,00 og vandbeholder kr.
30.000.00. Hvad angik fyret, kunne der med fordel opsattes en
ny gasbrander. der var justerba! i modsatning til den nuveren-
de. Dette ville pa ersbasis spare ca. 10? af varmeudgiften.

Med hensyn ti1 vandbeholderen var det Henrik Nietsens opfattel-
se. at det var nodvendigt at udsklfte den i behoLderen siddende
kobbersnegl til en ny, som var udfort i stal. prlsen pA en
sedan udskiftning var dog se hoj, at det pa lang sigt bedre
kunne svare sig at udsklfte hele beholderen. Bestyrelsen havde
dog forst nu faet tilbud pe udskiftnlngen, som vlste slg at



v@re vresentlig dyrere end de i budgettet anforte kr. 3O.OO0,OO.

Niels Steffensen var utLlfreds ned, at disse udgifter va! med-
taget i budget og ikke fremfort som selvstandlge forslag tt1
generalforsamllngen. Endvldere var det NleLs Steffensens op-
fattelse, at der Lkke var taLe on nodvendige udsklftnlnger, men
at det snarere var en modernlserlng.

Lj.se Rask oplyste, at hverken vandbehoLderen eller gasfyret
vi11e blive udskiftet, hvis det ikke skonnes strengt n6dven-
dtgt.
ALle var enige on, at de forestaende udglfter tl'l vandrepara-
tion korn i f@rste rekke, hvorfor det aftaltes, at budgetposten
vedligeholdelse og reparatlon var et rammebel-ob pa i aLt kr.
171 . OOO, OO.

Det sanlede driftsbudget for 7997 bl-ev herefter godkendt med
kr. 462.000,0O og udglft ti] varfte kr. 165.000,00.

ad 4 - Valq af formand tll bestyrelsen.

Lise Rask blev genval-gt for 2 Ar.

ad 5 - Valq af tnedlemer til bestvrelsen.

Jens Larsen og Henrik Nielsen var ikke pa valg og fortsatter
6r.
Jesper Bang og Jorgen Hansen blev genvalgt fot 2 er.
ad 6 - Valq af suppleanter.

Det var blandt de fa fremmodte kun muligt at valge 1 suppleant,
Henrik Trebbien.

Bestyrelsen bestar herefter af;
Lise Rask ( fornand )
Jesper Bang
Jorgen Hansen
Jens Larsen
Henrik Nielsen
Henrik Trebbien ( suppleant )

ad 7 - valq af rewlsor od af eweDtuelt suDDleant for denne.

Revisionsfirmaet Aundrup og Harder genvalgtes.

ad I - EventueLt.

Lise Rask foreslog, at foreningen skulle prove at genskabe en
sommerfest. De fremnodte viste interesse for sagen, hvorfor
bestyrelsen vil udsende en generel- orientering/rundsporge.
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Sandkassen skal have nyt sand. LLse Rask efterlyste hj@lp t1Ludforelse af dette arbejde.

Der vi]. blive foretaget en k@lderrydnlng.

Haveaffald ma lkke fyldes 1 containerne. SAfremt det lagges 1en papirsek, kan det placerea pA Ketttstorp AI1e, hvoiafterrenholdningsselskabet fjerner sakkene.

En hovedlengoring af trapperne efterlystes.
overveJ e sagen.

Bestyrelsen vl].

Der er stadlg problemer med faldet pa terrasserne, idet regn_
vand har sviert ved at lobe fra.
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Lise Rask

(At,'lentun
Lau Sonderup
dtrigentbestyrelsesformand


