
ADVO(ATTIIIMAET GANGS-I ED.R,ISMUSSEN

Ar 1998, den 20. april kl. 18.30 afholdtes i Frihedens Fritids-
center. Pavillonen, Hvidovre Enghavevej 2, 2650 Hvidovre, ordi-
nar generalforsanling i "Eierforeningen Kastaniecentret " , be-
liggende Hvidovrevej 344-350.

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

Endvidere var fOlgende lejlighedsejere repr@senteret:

EL.nr. 1 Gerda Tretoa Loof
EL.nr. 2 Erlind Ni.elsen
EL.nr. 4 Inger Jensen
EL.nr. 6 Ruth Holten Schmidt
EL.nr. 7 Hentlk Nlelsen
EL.nr. 10 Torben Hasse Jensen
EL.nr. 11 Lena Demant Jacobsen
EL.nr. 13, 14, 15 og 16 J.Hauberg og T.G.Honore v/revisor JOr-

gen H. Hansen
EL.nr. 19 Jens Aksel Larsen
Et.nr. 20 K. Mortensen og s. Ahrensbak
EL.nt. 2L Jenny M. Clemmensen
EL.rrI. 22 Steffen Petersen
EL.nr. 23 Gualrun Stampe
EL.rrr. 24 Lise Rask
EL.nt. 26 H.frebblen og t.Jacobsen
EL.rrr. 29 E.Ise Hansen
EL.nr. 30 Niels Steffensen

Daosorden for oeneralforsaml inqen var folqende:

1. VaIg af dirigent.
2. Afleggelse af Arsberetning for det senest forlobne er og

forelaggelse tiI godkendelse af arsregnskab med pategning
af revisor.

3. Foreleggelse og godkendelse af budget for 1998.
4. VaIg af 2 bestyfelsesmedlemner.
5. Valg af 2 suppleanter.
6. valg af revisor.
7. Eventuelt.

ad 1 - valq af diriqent.

Ejerforeningens formand, Lise Rask, bod velkomnen og foreslog
Lau Sonderup som dirigent. Lau S@nderup blev valgt og konsta-
terede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslut-
ningsdygtig.
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Ad 2 - Afleqoelse af arsberetnino/qodkendelse af reqnskab.

Lise Rask havde udarbejdet en skriftlig beretnlng. der var ud-
sendt til santllge ejere sanmen med indkaldelsen til general-
forsamlingen.

Lise Rask orlenterede endvidere om kommende arbe-ider: Terras-
serne skal repareres/males. fortsatte varmtvandsproblemer i
etape II proves IOst, oprydning/rengOring af f@l1esareaIer.

Nie.l-s Steffensen bemarkede, at varmtvandsproblematikken nu
havde eksisteret i adskillige er, og mente ikke, at bestyrelsen
havde gjort tilstr@kkeligt. Der savnes en handlingsplan og
bedre lObende information.

Lise Rask oplyste, at bestyrelsen havde haft rnode med ejendom-
mens Ws-lnstallator, som var af den opfattelse, at det nulig-
vis var nodvendigt med en generef udskiftning af kofdtvandsled-
ningerne, en udgift skonnet til ca. kr. 300.000,00. Bestyref-
sen vllle dog drofte sagen yderligere med radgivende ingenior.
NAr der forelA et l@sningsforslag, ville ejerforeningens med-
lemmer blive orienteret.
Formandens beretning godkendtes.

Lau Sonderup gennengik erslegnskabet. Driftsudgifterne udgjor-
de kr. 436.331.0C ogi varneudgif'rerne kr. L74.291,04. hvilket
indebar et samlet overskud pa kr. 16.4O8,00.

Det aftaltes at overfore overskud ti1 den .lobende vedligehol-
delse i 199 8.

Regnskabet godkendtes.

ad 3 - Forelaqqe.Lse oq qodkendelse af budqet for 1998.

Pe budget var der udover de normale udgifter afsat kr.
5O.O00.OO til varmenelere. I henho.Id til lov om indiwiduel
nAlinq af bI.a. varme skal der pe samtlige tadj-atorer ops@ttes
en warmemaler inden 31/12 1998.

Niels Steffensen gjorde opmarksom pa, at det pe grund af varme-
anlaggets opbygning var umuligt - uanset varmemalere el1er ej -
at foretage et retferdigt malerprincip. Niels steffensen havde
allerede i 1994 skriftligt orienteret bestyrelsen om problema-
tikken.

Det aftal,tes, at Niels Steffensen udfardiger en aktuel beskri-
velse af de forskelligartede problemer i ejendommen. Herefter
anmodes to varmemalerfirmaer om at udarbejde tilbud samt for-
slag til varmeberegning.

Budget for 1998 godkendtes med fellesudgifter kr. 478.OOO,00 og
udgifter til varme kr. 241.0Oo,0O.
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ad 4 - valq af 2 bestvrelsesmedledner.

Jesper Bang og Jorgen Hansen var ikke
ar. Der var genvalg til Jens tarsen
ar.

ad 5 - VaId af 2 suppleanter.

Genvalg til Henrik Trebbien og nyvalg
for I Ar.

pa valg og fortsetter
og Henrik Nielsen for

til Inger Jensen, begge

1
2

Bestyrelsen bestar herefter af:
Lise Rask ( fornand )
Jesper Bang
JOrgen Hansen
Jens Larsen
Henrik Nielsen
Henrik Trebbien ( suppleant )
Inger Jenserr ( suppleant )

ad 6 - VaIq af revisor.

Revisionsf irmaet Aundrup

ad 7 - Eventuelt -

og Harder genvalgtes.

Kastanjetr@erne nod Hvidovrevej var efterhenden blevet se sto-
re, at de forualen at skygge for vinduerne ogsa i efterarssaso-
nen forArsager ekstraordiner fejning af store mangder blade.

Problemet havde allerede v@ret droftet pA Centerforeningens
generalforsamling. som var positiv stemt for, at tr@erne blev
fjernet.

Et par enkelte ejere mente, at det maske war til-strakkeligt ned
en kraftig beskaring. Bestyrelsen vil undersoge denne mulighed
eLler eventuelt genpfante nogle mere hensigtsmassige buske/
treer.

En ejer udtrykte stor utilfredshed med bestyrelsens made at
tackle problematikken med de utette terrasser, hvilket blev
taget til efterretning.

Der efterlystes nere beplantning pa parkeringspladsomrAdet.

li2e l/1 /^
Ab/</4c,l

Lise Rask
bestyrelsesformand

Lau SOoderup
dirigent


